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“
V roku 2019 sa výrazne zhoršila dlhodobá 
udržateľnosť verejných financií najmä 
“vďaka” legislatívnym zmenám v dôchodkovom 
systéme, ktoré boli schválené v parlamente 
napriek tomu, že sme k týmto zmenám, 
ktoré neboli nijako odborne podložené, 
vzniesli zásadné odborné pripomienky. 
Deficit dôchodkového systému sa týmto 
výrazne zväčšil, zhoršila sa udržateľnosť 
verejných financií, ale aj životná úroveň 
budúcich dôchodcov. Upraviť dôchodkový 
systém na dlhodobo udržateľný považujem 
za kľúčovú úlohu pre najbližšie obdobie.

IVAN ŠRAMKO 
predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Poslanie2

#dôchodkový systém
#zdravotníctvo     

#hospodárenie vlády

I.
Analyzujeme dlhodobú 

udržateľnosť verejných financií

Rada každoročne vypracúva Správu 
o dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií. Poukazujeme tak na možné 
problémy, ktoré by mohli viesť 

k nadmernému nárastu verejného dlhu 
pri súčasnom nastavení rozpočtových 

politík. Správa hľadá odpoveď 
na otázku, do akej miery sa 
prenášajú finančné bremená 

na budúce generácie.

#rozpočtový cieľ
#daňový príjmy     
#daňové výdavky

III.
Analyzujeme riziká

Rada vykonáva ďalšie činnosti súvisiace 
s monitorovaním a hodnotením vývoja 
hospodárenia vo verejných fi nanciách. 
Inak povedané, informuje o možných 
rizikách spojených s rozpočtom a 
rozpočtovými cieľmi, predstavuje 

alternatívne scenáre, alebo napríklad 
prichádza s námetmi na zlepšenie 
metodológie pri kalkulácii rôznych 
ukazovateľov v oblasti verejných 

financií. 

#limit na dlh
#vyrovnaný rozpočet
#výdavkové limity     
#transparentnosť

II.
Sledujeme dodržiavanie pravidiel

Rada predkladá na rokovanie národnej rady 
Správu o hodnotení plnenia pravidiel 
rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel 

rozpočtovej transparentnosti. Táto správa 
by mala zodpovedať, či vláda rešpektuje 

vlastné pravidlá hospodárenia a či 
nedochádza k zahmlievaniu údajov alebo 

k znižovaniu transparentnosti.

#dôchodkový vek
#zmena sadzby daní     
#sociálny systém

IV.
Kvantifikujeme vplyvy
prijímaných opatrení 

Rada môže z vlastného podnetu alebo 
na podnet poslaneckého klubu vypracovať 

stanovisko k legis latívnym návrhom 
predkladaným na rokovanie národnej 
rady. Stanoviská by mali skúmať 

najmä vplyvy na dlhodobú udržateľnosť 
verejných financií a dôsledky 

na rozpočet. Parlament tak môže mať 
k dispozícii názor nezávislej 

inštitúcie pri prijímaní zákonov.

V r. 2018 sme cez program Európskej komisie SRSP požiadali OECD 

o nezávislé a komplexné vyhodnotenie fungovania a pôsobnosti RRZ. 

Hodnotenie bolo naozaj dôkladné a správa vyšla až vo februári 2020. 

Som rád, že OECD identifikovala naše silné stránky (odbornosť, 

kvalita výstupov, nezávislosť, popredné miesto medzi európskymi 

fiškálnymi inštitúciami atď.), ale aj poskytla odporúčania, kde a ako 

sa zlepšiť. Stále na sebe pracujeme, každý zamestnanec individuálne, 

aj inštitúcia ako celok.

V r. 2019 sme sa tiež venovali limitu na dlh. Úroveň bezpečnej 

hranice dlhu na Slovensku sa v čase mení v závislosti od aktuálneho 

hospodárenia verejných financií, očakávaných zmien v demografickej 

štruktúre populácie a s tým súvisiaceho nárastu výdavkov citlivých 

na starnutie populácie a zhoršenia prognóz rastu domácej ekonomiky. 

Z pohľadu rozpočtovej politiky a udržania sociálneho štandardu 

v krajine by bolo vhodnejšie rozložiť náklady v čase tak, že cez 

mierne prebytkové hospodárenie rozpočtu v súčasnosti by sa znížil 

dlh na bezpečnejšie úrovne bez toho, aby to v najbližších rokoch 

obyvatelia výraznejšie negatívne pociťovali. Vytvoril by sa tým 

dostatočný fiškálny priestor na absorbovanie nákladov spojených so 

starnutím populácie a ďalších možných negatívnych šokov v ekonomike.



RRZ vyhodnocuje 
plnenie pravidla 
limitu na dlh.

Od marca 2012 je účinný ústavný zákon 
o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý 
stanovuje limit pre výšku dlhu verejnej 
správy - tzv. dlhovú brzdu. Jej cieľom 
je pomocou sankčných a korekčných 
mechanizmov zamedziť nárastu dlhu 
Slovenska na kritické úrovne.

5. pásmo

4. pásmo

3. pásmo

2. pásmo

Vyjadrené v % HDP

1999-2000: reštrukturalizácia 
bankového sektora

1. pásmo

2005: zriadenie Štátnej 
pokladnice – využitie voľnej 
likvidity na financovanie
potrieb štátu

Zákon stanovuje horný limit pre hrubý 
dlh na úrovni 60 % z HDP. Tento limit 
bude medzi rokmi 2018 a 2027 
každoročne klesať o 1 % HDP až sa 
ustáli na hodnote 50 % HDP. Sankčné  
pásma sa aktivujú už 10 % z HDP pod  
horným limitom. Sankcie sú odstupnované 
podľa výšky dlhu a kumulujú sa.
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Dlhodobá
udržateľnosť

4

2012: reforma systému dôchodkového zabezpečenia, 
konsolidačné opatrenia na rok 2013

2013: zlepšenie salda rozpočtu, reforma výsluhového 
zabezpečenia

2014: zhoršenie salda v roku 2014, čiastočne 
kompenzované legislatívnymi zmenami v daniach 
na rok 2015

2015: zhoršenie salda v roku 2015, zavedenie 
minimálnych dôchodkov, kompenzované nižším 
dlhom a pozitívnejším vplyvom strednodobého  
makroekonomického vývoja

2016: zlepšenie salda rozpočtu čiastočne 
kompenzované menej priaznivým poklesom deficitu 
v strednodobom horizonte

2017: menej priaznivý pokles deficitu v strednodobom 
horizonte čiastočne kompenzovaný zlepšením salda 
rozpočtu v roku 2016

2018: zhoršenie štrukturálneho salda čiastočne 
kompenzované priaznivejším poklesom deficitu 
v strednodobom horizonte

2019: zmeny v dôchodkovom systéme znižujúce 
udržateľnosť, najmä zastropovanie veku odchodu 
do dôchodku, zhoršenie hospodárenia v roku 2019
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zlepšovanie dlhodobej 

udržateľnosti

“K zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií došlo tretí rok za sebou. V porovnaní 
s rokom 2018 sa ukazovateľ dlhodobej 
udržateľnosti zhoršil o 2,6 % HDP. 
Hlavným dôvodom sú zmeny v dôchodkovom systéme, 
pričom najväčší vplyv malo zastropovanie veku 
odchodu do dôchodku. 

Očakávame, že prijatá legislatíva zvyšujúca 
výdavky na dôchodky a zároveň postupne 
silnejúci vplyv starnutia populácie budú 
významne prispievať k zhoršovaniu hospodárenia 
rozpočtu už v najbližších rokoch.“ Vláda tiež 
nepremietla priaznivé ekonomické podmienky do 
zlepšenia hospodárenia v roku 2019.”

Ivan Šramko,
predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
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Rada5

Myslíme aj na 

budúce generácie.

“

Ivan Šramko
predseda Rady  2012 - 2019

Keď sa, žiaľ, až po schválení stropu dôchodkového 

veku rozpútal nevídaný záujem médií o vystúpenia a 

diskusie, zostal som z toho trochu zaskočený.

Prvé ambície o zastropovanie sa totiž objavili 
pred viac než rokom. Odvtedy sme sa ako Rada, 
zodpovedná za sledovanie dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií a v snahe zabezpečiť hlavný cieľ 
ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti – 
dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej 
republiky, snažili aktívne komunikovať dôsledky 
pre rozpočet, občanov či podnikateľský sektor. 

Formát diskusie bol taký, že nedával priestor 
reagovať na viaceré zavádzajúce vyjadrenia, 
ktoré v nich odzneli. Časť z týchto vyjadrení 
spochybňovala kvalitu a dôveryhodnosť výstupov 
Rady. Detailné výhrady som preto adresoval 
predstaviteľom odborov aj listom. Najdôležitejšie 
body som zhrnul aj do svojho článku.

Vydali sme viacero materiálov, ktoré vysvetľovali, 
že celý návrh nie je dostatočne odborne 
vyargumentovaný, spoločenská mienka bola 
ovplyvňovaná viac emóciami ako skutočnými 
faktami a nebol žiaden záujem zo strany politikov 
viesť odbornú debatu o tomto návrhu. Rovnako 
priestor v médiách nebol v takom rozsahu a 
s takými účastníkmi, ako by si toto závažné 
opatrenie vyžadovalo.

“

Verejná diskusia na túto tému bola preto z môjho 

pohľadu nedostatočná, intenzívne sa začala až 

po schválení v parlamente a pre mňa prekvapujúco 

sa na nej zúčastnili len zástupcovia odborov.

“
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Behaviorálne postrčenia 

sa zameriavajú na 

zlepšenie tých znalostí 

a schopností, ktoré 

ľuďom umožnia lepšie sa 

rozhodnúť.

“

členka Rady  2015 - 2022

Anetta Čaplánová

Poznatky z výskumu tohtoročných laureátov 
Nobelovej ceny sú relevantné aj pre design 
verejných politík na Slovensku, napr. v oblasti 
vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej politiky. 
Ich skúsenosti tiež ukazujú, že využitie pilotných 
intervencií a otestovanie navrhovaných opatrení 
pred ich prijatím môže výrazne zvýšiť účinnosť 
verejných politík v týchto oblastiach. 

Niet dôvodu, aby sme aj na Slovensku 
nezohľadnili dosiahnutý pokrok v poznaní 
a opatrenia verejných politík formulovali 
tradičnými a preukázateľne menej efektívnymi 
spôsobmi.

Skôr než v Británii vybudovali vodné kanály, tovar 
sa prepravoval na koňoch po súši. Vybudovanie 
kanálov znamenalo že ten istý človek s tým 
istým koňom, kráčajúcim po súši a ťahajúcim 
náklad plávajúci na vode, mohol za rovnaký čas 
prepraviť desaťkrát viac nákladu (odporúčam 
TED prezentáciu Esther Duflo: Social experiments 
to fight poverty).

Mal sa v nových podmienkach tovar naďalej 
prepravovať po súši? Ak by tak robili, bránili by 
pokroku. V súčasnosti sa v oblasti technológií 
vynakladá veľa času na experimentovanie, 
dolaďovanie a dosiahnutie najlacnejšieho 
možného riešenia. Zmeny v technológii a poznaní 
vytvorili priestor aj pre nové formy realizácie 
verejných politík. 

Nie je preto namieste, aby sme aj na Slovensku 

nezohľadnili dosiahnutý pokrok v poznaní a opatrenia 

verejných politík formulovali tradičnými a 

preukázateľne menej efektívnymi spôsobmi.

“

Je čas na zmenu prístupov k verejnej politike.“



http://rrz-vs-19.web-park.sk/wp-content/themes/rrz/img/content/council/3.jpg
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Pravidlo o vyrovnanom 

rozpočte je neúčinné.

“

Juraj Kotian
člen Rady  2018 - 2025
vo funkcii nahradil Ľudovíta Ódora

Rozpočet verejnej správy má byť podľa zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy vyrovnaný alebo prebytkový, čo znamená 

dosiahnutie štrukturálneho deficitu najviac vo výške 0,5 % HDP. 

Ten nebol v roku 2018 dosiahnutý.

Po posúdení smerovania k vyrovnanému rozpočtu 
nastala podľa RRZ v roku 2018 výrazná odchýlka z 
dôvodu nadmerného rastu výdavkov a je potrebné 
spustiť korekčný mechanizmus. 

Nevyužitie dobrých časov na ozdravenie 
verejných financií bude znamenať potrebu o 
to bolestivejších opatrení (škrtov výdavkov a/
alebo zvyšovania daní) v horších ekonomických 
časoch spôsobených recesiou a/alebo vplyvom 
starnutia populácie.

“
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Princípy fungovania Rady 

I. Ľudia - odborníci, 
nie politici 

Členovia Rady musia mať adekvátne vzdelanie, odborné 

vedomosti, skúsenosti, spôsobilosť na právne úkony, mu-

sia byť bezúhonnoní a politicky neangažovaní. 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa skladá z troch čle-

nov (predseda a dvaja členovia).  Predsedu volí parlament 

takzvanou ústavnou väčšinou (trojpätinová väčšina hla-

sov) na návrh vlády. Jedného z členov volí národná rada 

nadpolovičnou väčšinou na návrh prezidenta, posledného 

taktiež nadpolovičnou väčšinou na návrh guvernéra NBS. 

Výstupy, správy, publikácie sa opierajú o prácu 

analytikov pôsobiacich v Kancelárii RRZ a poradného 

orgánu zloženého z medzinárodne uznávaných ekonómov  

(Panel poradcov).

III. Financovanie nezávislé 
od vlády 

Činnosť RRZ ako aj Kancelárie RRZ je financovaná 

z prostriedkov Národnej banky Slovenska tak, aby 

neexistovala priama väzba na vládou a parlamentom 

schvaľovaný rozpočet. Vláda ani minister financií tak 

nemôže jednoduchým spôsobom znefunkčniť plnenie úloh 

cez neprimerané zníženie rozpočtu RRZ. 

II. Vylúčený konflikt záujmov 

Člen Rady nemôže vykonávať inú činnosť, ktorá by mohla 

akokoľvek ovplyvniť jeho funkciu v RRZ. Nemôže byť 

poslancom parlamentu, zastupiteľstva, prezidentom, 

primátorom, ministrom, starostom, podnikateľom, 

či zastávať akýkoľvek post v politickej strane. 

Tri roky po skončení funkcie v RRZ sa nemôže stať členom 

vlády. Za výkon funkcie prináleži členom rady odmena.

IV. Maximálna transparentnosť 

Transparentnosť je pre nás kľúčová, preto spolu so 

všetkými našimi publikáciami zverejňujeme aj podkladové 

dáta a materiály, s ktorými sme pracovali. Ich súčasťou sú 

napríklad aj listy s otázkami na jednotlivé ministerstvá a 

ich odpovede. 

Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť (*2012)

(ďalej Rada alebo aj RRZ) je nezávislý orgán monito-

rovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej 

republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zod-

povednosti. 

Rada má troch členov, z toho jeden predseda, ktorý koná 

v mene Rady. Funkčné obdobie člena Rady je 7 rokov 

a je neobnoviteľné.

Rada poveruje úlohami Kanceláriu Rady.



Rok 20196

Január
Hodnotenie schváleného 

rozpočtu

2. január

V porovnaní s vládnym návrhom rozpočtu sa v parlamente 
zlepšili ciele rozpočtu v oblasti salda verejnej správy 

každoročne o 0,1 % HDP. Na rok 2019 bolo cieľom dosiahnutie 
vyrovnaného rozpočtu.

Zlepšenie cieľov rozpočtu v rokoch 2019 až 2021 nemalo vplyv 
na odhad salda RRZ, keďže zmenou cieľov nedošlo k eliminácii 

ani k čiastočnému zníženiu rizík identifikovaných RRZ.

Na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu a strednodobého 
rozpočtového cieľa v roku 2019 bolo potrebné prijať doda-

točné konsolidačné opatrenia. Po zohľadnení identifikovaných 
rizík a bez prijatia dodatočných opatrení by deficit v roku 2019 

mohol dosiahnuť 0,7 % HDP.

Čistý príspevok opatrení k trvalému zlepšeniu salda VS by mal 
byť za roky 2019 až 2021 negatívny vo výške 0,5 % HDP.

Transparentnosť rozpočtového procesu znižovalo aj to, 
že vplyvy niektorých opatrení neboli v čase schvaľovania 

rozpočtu zverejnené. Ide napríklad o vplyvy dotácie obedov v 
základných školách a v poslednom ročníku materských škôl, 

ktorých vyčíslenie nebolo poskytnuté zo strany MF SR ani po 
dodatočnej žiadosti. Legislatívne zmeny v daniach boli pre-

diskutované vo Výbore pre daňové prognózy až po schválení 
rozpočtu.

Mesačná daňová prognóza 
- január 2019

18. január

“Daňové” prognózy sme prinášali každý mesiac počas celého 
roka. Januárová prognóza indikovala nižšie daňovo-odvodové 
príjmy o 171 mil. eur v porovnaní s vtedy ešte nezverejneným 
Rozpočtom VS 2019-2021, ktorý bol schválený parlamentom v 
decembri 2018.

Najväčšie odchýlky súviseli s kategóriou ostatné dane, keďže tie 
sa do rozpočtu dostali v nesprávnom objeme vychádzajúcom 
zo septembrového Výboru pre daňové prognózy. V rozpočte 
nebolo v daňových výnosoch premietnuté zníženie príjmov z 
dôvodu zavedenia rekreačných poukazov (-61 mil. eur) a nižšej 
DPH v sektore ubytovacích služieb (-24 mil. eur), ku ktorým boli 
vytvorené rezervy na výdavkovej strane. Celkový odhadovaný 
vplyv na saldo verejnej správy je tak miernejší a dosahuje -85 
mil. eur. Aktuálna prognóza KRRZ je v porovnaní s decembrovým 
Výborom pre daňové prognózy pozitívnejšia o 68 mil. eur.

Januárová daňová prognóza KRRZ na rok 2019 vychádzala z 
aktualizácie prognózy na rok 2018, keďže žiadne mesačné údaje 
roka 2019 ešte neboli k dispozícii.

VS – Verejná správa
VpDP – Výbor pre daňové prognózy
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Február
11. stretnutie nezávislých 

fiškálnych inštitúcií v Lisabone

6. február

V dňoch 4.-5. februára sa člen RRZ Juraj Kotian a výkonný 
riaditeľ KRRZ Viktor Novysedlák zúčastnili zasadnutia 

inštitúcií, ktorých spája povinnosť pripravovať politicky 
nezávislé a vysoko odborné výstupy v oblastí prognóz, 

dlhodobej udržateľnosti a kvantifikácie vplyvov navrhovanej 
legislatívy či predvolebných programov. Medzi najzaujímavejšie 

témy patrili:

1. Diskusia o potrebe detailnej analýzy nielen výdavkových, 
ale aj príjmových opatrení, a to nie len samotný rozpočtový 

dopad, ale najmä distribučné vplyvy, vplyvy na ceny, 
konkurencieschopnosť krajiny a pod.

2. Téma dlhodobej udržateľnosti je nevyčerpateľná, preto sa 
viacero prezentácií venovalo pokroku v tejto oblasti. OECD 

predstavilo svoju publikáciu “Scenarios for the World Economy 
to 2060”,

3. Z komunikačných vecí sa venoval priestor sociálnym 
médiám, kde sa diskutovalo akým spôsobom pristupovať 

k jednotlivým platformám. Rovnako prebehla diskusia ako 
spolupracovať s ďalšími relevantnými stranami, médiami, 

parlamentom, či inými verejnými inštitúciami.

4. Zaujímavou tému bolo opätovne rozšírenie inštitúcií, ktoré 
kvantifikujú predvolebné programy politických strán. Príkladom 

je kanadská inštitúcia a nová inštitúcia v štáte Victoria v 
Austrálii, ktoré predstavili detailný rámec a pravidlá pre 

kvantifikáciu opatrení predkladaných politickými stranami.

5. V neposlednom rade sa diskutovalo o výhodách, ktoré 
prinášajú externé poradné orgány, ktoré v závislosti 

od mandátu inštitúcie môžu vznikať s ohľadom na konkétne 
projekty, oblasti (napr. americká CBO) alebo ako orgán, ktorý 
hodnotí fungovanie inštitúcie a používané nástroje ako celok 

(hlavne pri menších IFIs).

6. Niektoré inštitúcie majú zakotvené v legislatíve, že musia 
podliehať pravidelnému hĺbkovému externému hodnoteniu 

(napr. britská OBR). Je to veľmi užitočný spôsob ako 
konfrontovať fungovanie inštitúcie s najlepšou praxou

 v zahraničí. Na stretnutí bolo diskutované takéto hodnotenie 
portugalskej inštitúcie. Hodnotiteľský tím zostavený OECD 

v roku 2019 takýmto spôsobom posudzoval aj slovenskú RRZ.

Makroekonomický 
nowcasting - január

21. január

Makroekonomický nowcast sme aktualizovali každý mesiac. 
V januári sme konštatovali, že podľa modelového odhadu 

dosiahlo HDP v poslednom štvrťroku 2018 medzikvartálny rast 
na úrovni 0,95 % (4,4 % medziročne) a v prvom kvartáli 2019 

malo dosiahnuť rast 0,87 % (4,2 % medziročne).

Trend ekonomického rastu bol v súlade 
s očakávaniami domácich inštitúcií, pričom údaje známe

 k 18. 1. 2019 naznačovali mierne riziko spomalenia na prvý 
kvartál 2019.

Rozpočtový semafor - Zníženie 
rizika pre saldo rozpočtu 2018

25. január

Rozpočtový semafor celý rok svietil na červeno. Rozpočtový 
semafor sme prinášali na mesačnej báze, v časovej osi 
výročnej správy uvádzame iba vybrané mesiace.

V januári sme odhadovali riziko pre saldo VS v roku 2018 na 
úrovni 12 mil. eur (0,01 % HDP).

V januári boli zverejnené výsledky hotovostného hospodárenia 
štátneho rozpočtu k 31.12.2018, pričom jeho vplyv na saldo 
verejnej správy oproti rozpočtu bol pozitívny. Po zohľadnení 
úprav časového rozlíšenia a modifikujúcich faktorov bola však 
úroveň tohto pozitívneho vplyvu výrazne nižšia oproti zlepše-
niu na hotovostnej báze.
Odhadované daňové príjmy rástli výrazne nad úroveň pred-
pokladanú rozpočtom vďaka priaznivým ekonomickým pod-
mienkam, najmä vývoju na trhu práce. 

Tieto pozitívne vplyvy kompenzovali riziká v iných oblastiach 
hospodárenia VS:

– Pri nedaňových príjmoch sa potvrdilo riziko identifikované 
RRZ už pri schvaľovaní rozpočtu.
– Z dôvodu rýchlejšieho čerpania EÚ fondov boli vynaložené 
vyššie výdavky na spolufinancovanie.
– V štátnom rozpočte boli realizované vyššie investície, 
naopak úspora bola vo výdavkoch na mzdy a na tovary a 
služby.
– Obce v nadväznosti na komunálne voľby zvýšili výdavky na 
investície a na tovary a služby.

Zo zákulisia
7. február

Tvorba video obsahu nie je našou prioritou, občas však 
nastanú okolnosti, ktoré si takéto niečo doslova vypýtajú. 

Tak sme to skúsili.
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Strop dôchodkového 
veku 64 rokov – prvé video

8. február

V historicky prvom videu tohto druhu sa prihovoril predseda, I. 
Šramko, popri inom zaznelo:

„Dopady zastropovania dôchodkového veku 
významne ohrozujú dlhodobú udržateľnosť 
verejných financií… Nápravné opatrenia v 
budúcnosti budú výrazne drahšie a pre 
ľudí bolestivejšie.“

Bez automaticky menených 
parametrov systému by sme mali 

v roku 2019 nižšie príjmy

15.  február

Makroekonomický 
nowcasting - február

20. február

Slovenský daňovo-odvodový a dávkový systém bol v čase 
výpočtu nastavený tak, aby sa niektoré jeho parametre 

automaticky zvyšovali každý rok na základe vývoja ekonomiky. 
Niektoré parametre sú naviazané na výšku životného 

minima, iné na výšku priemernej mzdy spred dvoch rokov. 
Medzi automaticky menené parametre daňovo-odvodového 

systému patria napr. nezdaniteľná časť základu dane, hranice 
príjmu pre jeho uplatnenie, maximálne vymeriavacie základy 

odvodov, prídavky na dieťa. 

Pomocou nášho modelu SIMTASK sme nasimulovali čo by 
sa stalo, ak by aj v tomto roku platili rovnaké parametre 

daňového a sociálneho systému ako v roku 2018. Výsledkom 
by bolo, že 65% domácnosti by sa malo horšie a mali by nižšie 

disponibilné príjmy.

Pre detailný zoznam zmenených parametrov a ich dopad 
na disponibilné príjmy a ďalšie ukazovatele po načítaní QR kódu.

V decembri 2018 bolo zaznamenané spomalenie ekonomiky. 
Indikátory trhu práce, domácej a zahraničnej ekonomiky 

vydávali skôr zmiešané signály na prvý kvartál 2019, na ktorý 
sme cez model KRRZ odhadovali rast HDP na úrovni 3,8 % 

medziročne.

Metodiku používanú pre nowcasting sme zverejnili 
v novej pracovnej štúdii KRRZ.

Zverejnili sme dve stanoviská, 
ktoré sme vypracovali na žiadosť 
poslaneckých klubov

15. február

Prvé, Výpočet vývoja miery náhrady príjmu, 
pre Sloboda a Solidarita nájdete na našom webe.

Druhé, Kvantifikácia vplyvu zmien v dôchodkovom systéme 
navrhovaných politickým hnutím OĽANO, 
pre Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, nájdete na našom 
webe.

Jedna ruka dáva, 
druhá berie - aktualizácia

21. február

Aktualizovali sme náš najúspešnejší post “jedna ruka dáva, 
druhá berie” po novinke v podobe minimálnej mzdy v roku 
2020 na úrovni 600 €. Doplnili sme informáciu do nášho 
staršieho grafu o podiele zaplatených daní a odvodov 
ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu. Predpokladali sme rast 
nezdaniteľnej časti základu dane podľa súčasného nastavenia 
na 336,09 € mesačne a sumu odvodovej odpočítateľnej 
položky na zdravotné odvody sme ponechali vo výške 380 €, 
tak ako bola nastavená od zavedenia.

Podiel zaplatených daní a odvodov pri minimálnej mzde 
600 € by bol 19,2% čo je o 2 p.b. viac ako v roku 2019. 
Dôvodom tohto výrazného rastu daňového zaťaženia 
minimálnej mzdy bol pomalý rast nezdaniteľnej časti základu 
dane ako aj fakt, že od roku 2020 ani ľudia zarábajúci 
minimálnu mzdu si nemohli môcť znížiť zdravotné odvody 
o odvodovú odpočítateľnú položku. Predpokladali sme, že 
pozitívny efekt odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné 
odvody pre ľudí s minimálnou mzdou vyprchá podobne ako 
skončil pozitívny vplyv zamestnaneckej prémie na zaplatené 
dane v roku 2014.

Mesačná daňová 
prognóza - február

21. február

Februárová daňová prognóza indikovala nižšie daňovo-
odvodové príjmy o 148 mil. eur v porovnaní s rozpočtom 

schváleným v decembri 2018 (Rozpočet verejnej správy 2019-
2021).

Najväčšie odchýlky súviseli s kategóriou „ostatné dane“, 
keďže tieto sa do rozpočtu dostali v nesprávnom objeme 

vychádzajúcom zo septembrového daňového výboru. V 
rozpočte nebolo premietnuté zníženie príjmov z dôvodu 

zavedenia rekreačných poukazov (-61 mil. eur) a nižšej DPH 
v sektore ubytovacích služieb (-24 mil. eur), ku ktorým boli 

vytvorené rezervy na výdavkovej strane. Celkový odhadovaný 
vplyv na saldo VS je tak miernejší a dosahuje -62 mil. eur.

Aktuálna prognóza KRRZ bola v porovnaní s ostatnou 
prognózou Výboru pre daňové prognózy z februára 2019 

vyššia o 3 mil. eur. 
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Stanovisko RRZ k návrhu 
výdavkových limitov

22. február

Zástupcovia RRZ a KRRZ sa zúčastnili workshopu k imple-
mentácii výdavkových limitov, ktorý organizovalo Ministerstvo 
financií SR v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na 
Slovensku.

V úvodnej časti predseda RRZ Ivan Šramko ponúkol pohľad 
na výdavkové limity ako na kľúčovú časť fiškálneho rámca 
na Slovensku, v súlade so zámerom Ústavného zákona o 
rozpočtovej zodpovednosti.

V druhej časti workshopu výkonný riaditeľ KRRZ Viktor Novy-
sedlák reagoval na prezentáciu návrhu Ministerstva financií, 
pričom v hodnotení vyzdvihol pozitíva tohto návrhu a zároveň 
uviedol pohľad RRZ na jeho problematické časti.

Vieme, čo bude 
o 20 rokov? – druhé video

27. február

Predstavili sme druhé video k návrhu ústavného zákona na 
zavedenie stropu dôchodkového veku, tentokrát s členom 

Rady Jurajom Kotianom.

„Je pravdou, že predpovedať, ako sa 
slovenskej ekonomike bude dariť o 20 či 
50 rokov, je veľmi náročné. Nie je však 
dôvod, aby sme ignorovali informácie, 

ktoré poznáme už dnes. Slovensko starne 
a starne najrýchlejšie zo všetkých 

európskych krajín“

Kedy do dôchodku? 
– tretie video

28. február

Druhé video s Jurajom Kotianom k návrhu ústavného zákona 
na zavedenie stropu dôchodkového veku.

I. Šramko k návrhom strany 
SNS na znižovanie daní

4. marec

Cieľom schváleného rozpočtu na rok 2020 (RVS 2019-21) bolo 
dosiahnutie prebytku vo výške 103 mil. eur (0,1 % HDP). RRZ pri 

hodnotení schváleného rozpočtu v decembri 2018 identifikovala 
riziká 

na rok 2020 vo výške 698 mil. eur – deficit by tak dosiahol 595 
mil. eur (0,58 % HDP). 

Po zohľadnení výpadku príjmov zo zníženej sadzby DPPO a 
nižšej DPH na potraviny, ktorý mohol podľa nášho predbežného 

odhadu dosiahnuť úroveň približne 
1,35 mld. eur (DPPO 800 mil. eur, DPH 550 mil. eur – išlo len o 

hrubý odhad), by deficit v roku 2020 dosiahol 1 945 mil. eur 
(1,89 % HDP). Prognóza dlhu na konci roku 2020 by sa pri 

zohľadnení plného efektu uvedených opatrení zvýšila 
zo 47,2 % HDP na 48,5 % HDP a dlh by bol v prvom sankčnom 

pásme ústavného zákona (v roku 2020 je prvé sankčné pásmo 
v rozpätí 47-50 % HDP).

Upozornili sme, že s ohľadom na predpokladané vysoké 
rozpočtové náklady navrhovaných opatrení považujeme za 

nevyhnutné, aby tento návrh prešiel riadne vládnou procedúrou 
s detailnou dopadovou analýzou na verejné financie a aby 

spolu s týmito opatreniami boli predstavené opatrenia, ktoré 
budú tieto náklady kompenzovať tak, aby sa splnili vládou a 

parlamentom schválené ciele na rok 2020. 

V prípade absencie kompenzačných opatrení by došlo k 
výraznému zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Marec

Správne odpovede na správne 
otázky - článok I. Šramka

11. marec

Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, p. Ivan 
Šramko, v komentári uverejnenom na SME uviedol na pravú 
mieru dezinterpretáciu záverov analýz RRZ k návrhu stropu 

dôchodkového veku.

„Akákoľvek diskusia o podobe verejných 
politík a nových opatreniach by mala 
začínať poznaním aktuálneho stavu a 

najmä identifikovaním príčin aktuálnych 
a budúcich problémov. Ide o dôležitú 

otázku, ktorej zodpovedanie prispieva k 
návrhu správnych riešení, efektívnejšiemu 

využitiu verejných prostriedkov 
a zvyšovaniu životnej úrovne všetkých 

občanov.“

zdroj: TASR
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Rozhovor Juraja Kotiana 
pre Hospodárske noviny

13. marec

Dôchodkový strop - 
štvrté video

13. marec

V rozhovore o.i. zaznelo:
„Najdôležitejšie je, aby sme si prítomnosť tichého zdaňovania 
uvedomovali ako súčasť cielenej vládnej politiky napríklad tým, 
že by jeho vplyvy boli transparentne uvádzané v rozpočte.“

„Vzhľadom na to, že sme malá a veľmi otvorená ekonomika, 
kde vládne stimuly majú len obmedzený dosah na ekonomiku, 
by sa vláda mala zameriavať viac na systémové opatrenia 
vrátane nastavenia daňového systému, efektívne investičné 
projekty a reformy problematických oblastí ako školstvo, ktoré 
Slovensku v strednom a dlhodobom období prinesú najviac 
úžitku.“

„Prijatie navrhovaných zmien v daniach bez zapracova-
nia kompenzačných opatrení povedie k trvalému zhoršeniu 
štrukturálneho salda verejnej správy, čo sa v rovnakej miere 
premietne aj do zhoršenia dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií. Výška vplyvu bude závisieť od konkrétnej podoby 
opatrení.“

„Diskusia o daňovom zaťažení by mala byť komplexnejšia. Ak 
znížime daňové zaťaženie, ale neznížime primerane aj verejné 
výdavky, automaticky to povedie k nárastu deficitu a dlhu, 
čiže k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti.“

Celý rozhovor nájdete online.

RRZ videá k návrhu na strop dôchodkového veku uzatvára 
p. Anetta Čaplánová, členka Rady.

“V dôsledku predchádzajúceho priaznivého 
demografického vývoja žijeme ešte stále 
v relatívne dobrých časoch. Situácia 
sa však pomerne rýchlo zmení. Preto 
súčasný stabilizovaný stav [v Sociálnej 
poisťovni] nie je možné použiť ako 
kredibilný argument v prospech zavedenia 
opatrení, ktoré zvýšia výdavky na 
dôchodky.“

Chceme sa zlepšovať
18. marec

V RRZ sa neustále usilujeme o zvýšenie efektivity svojho 
fungovania. Preto sme požiadali o externé ohodnotenie, ktoré 
v roku 2019 uskutočnilo OECD v spolupráci s Európskou komi-
siou. Očakávali sme nielen hĺbkovú analýzu našej činnosti, ale 

najmä konkrétne odporúčania na jej zefektívnenie.

V marci sme oznámili, že OECD team bude viesť Scherie Nicol. 
Lokálnym odborníkom bude Peter Goliaš, riaditeľ INEKO.

Zahraničnými hodnotiteľmi boli:

prof. John McHale, bývalý predseda írskej rozpočtovej rady 
(Irish Fiscal Advisory Council)

Johannes Hers, ktorý pôsobil v holandskej rozpočtovej rade 
(Centraal Planbureau)

Xavier Debrun, poradca Belgickej národnej banky (predtým 
zástupca riaditeľa na oddelení fiškálnych záležitostí 

Medzinárodného menového fondu)
Mostafa Askari, ktorý do januára 2019 pôsobil v kanadskej 

fiškálnej rade (Parliamentary Budget Office).
Projekt bol financovaný Európskou komisiou, v rámci Programu 

na podporu štrukturálnych reforiem.

Odborná publikácia našej 
mikroekonomickej simulácie

25. marec

Naša štúdia „The Evaluation of Fiscal Consolidation 
Strategies“ bola zverejnená v najnovšom čísle odborného 
časopisu International Journal of Microsimulation.

V štúdii vyhodnocujeme dopady konsolidačných opatrení. 
Ukazujeme, že zvýšenie korporátnej dane a daní z práce 
má negatívny vplyv na ekonomický rast. Naopak, zvýšenie 
spotrebných daní patrí medzi konsolidačné opatrenia 
s menej negatívnym vplyvom na rast. Na druhej strane 
zníženie výdavkov na sociálne dávky môže pomôcť zvýšiť 
zamestnanosť a nemá nepriaznivý vplyv na rast.

Parlament mal v programe 43. schôdze hlasovanie o návrhu 
ústavného zákona na tzv. „dôchodkový strop“ na 64 rokov.

Vek odchodu do dôchodku patrí k témam, ktoré ovplyvňujú 
dlhodobú udržateľnosť verejných financií. V súvislosti s 

problematikou „dôchodkového stropu“ sme pre Vás pripravili 
videá členov RRZ a reakcie na argumenty, ktoré zaznievajú v 

spoločenských diskusiách.
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Nová podstránka 
pre dôchodkový vek

26. marec



Parlament schválil zníženie budúcich dôchodkov. 
Predkladatelia zákona (E. Tomáš, V. Faič, R. Fico, L. Kamenický, 
R. Madej, J. Podmanický a J. Vaľová) v doložke vplyvov ku dnes 

schválenému stropu dôchodkového veku píšu: „…dôchodcovia 
budú síce poberať dôchodok dlhšie, ale v nižšej výške.“

Rozhovor s Ivanom Šramkom 
pre SME

28. marec

Parlament v daný deň hlasoval o tzv. strope na vek odchodu 
do dôchodku. I. Šramko sa v interview vyjadril k stropu, ako aj 
k vládnym návrhom na znižovanie firemných daní a DPH na 
potraviny, tiež k školstvu, situácii na trhu práce, aktuálnym 
ekonomickým rizikám a k možnej kríze. Zdôraznil, že vláda

„Nesmie podľahnúť dojmu, že môžeme 
rozdávať. Ohľad by sa mal brať na 
dlhodobú udržateľnosť verejných financií. 
… Vo všeobecnosti by malo platiť, že 
v dobrých časoch robím rezervy na to, 
aby som prešiel [budúcou] krízou s čo 
najmenšími škodami.“

Strop dôchodkového veku - 
Aktualizácia kalkulačky

3. apríl

Parlament dňa 28. marca 2019 schválil zmenu ústavy, ktorou 
sa zavádza horná hranica (tzv. strop) dôchodkového veku na 

64 rokov. Dôchodkový vek žien sa znižuje v závislosti od počtu 
vychovaných detí, maximálne o 18 mesiacov.

Dôsledkom zavedenia stropu bude:
• dlhšie poberanie dôchodku v nižšej výške z dôvodu kratšieho 

obdobia dôchodkového poistenia,
• nárast dlhu a zhoršenie udržateľnosti verejných financií, ktoré 

bude nutné kompenzovať napr. zvyšovaním daní a odvodov 
pre Vaše deti a

• spomalenie potenciálneho ekonomického rastu, a teda nižšia 
životná úroveň celej populácie vrátane dôchodcov.

Vypočítajte si orientačne svoj dôchodkový vek 
v aktualizovanej kalkulačke RRZ.

Pozrite si aj videá členov RRZ a reakcie 
na argumenty k danej téme.

Apríl

Koho sa dotkne strop 
dôchodkového veku?

28. marec

Parlament schválil strop dôchodkového veku. Koho sa dotkne 
najskôr? Viac k téme.

I. Šramko v rozhovore 
pre Denník N

4. apríl

Predseda RRZ v rozhovore povedal:

“Vyššie výdavky [na dôchodky] sa budú musieť kompenzovať, 
lebo pri verejných financiách platia domáce aj európske 
pravidlá, ktoré obmedzujú výšku deficitu aj dlhu. Bude treba 
nájsť dodatočné príjmy napríklad zvýšením sadzby odvodov 
alebo zvýšením daní, alebo znížením iných výdavkov verejnej 
správy, alebo znížením samotnej výšky dôchodkov. 

Existujú aj iné možnosti a bude závisieť od budúcich vlád, akou 
cestou sa vyberú. Je však potrebné vziať do úvahy, že ak sa v 
súčasnosti nevytvoria dostatočné rezervy v podobe nižšieho 
dlhu, zvýši sa riziko, že vláda takpovediac narazí na isté 
hranice, keď bude problém prijímať konsolidačné opatrenia 
bez výrazného zníženia životnej úrovne všetkých občanov.“

kalkulačka 
RRZ

Videá členov 
RRZ
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Smutný deň pre blahobyt 
občanov SR

28. marec



Vplyv zvýšenia nezdaniteľnej 
časti základu dane

11. apríl

Zaujíma vás, koľko by ste získali, ak by bol prijatý poslanecký 
návrh o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane? Ktoré typy 

rodín by si polepšili najviac a ktoré najmenej? A aký by bol 
vplyv tohto poslaneckého návrhu na verejné financie?

Pripravili sme kvantifikáciu vplyvu poslaneckého návrhu, ktorý 
bol doručený do Národnej rady Slovenskej republiky.

Vplyv zníženia sadzieb 
na invalidné poistenie

12. apríl

Ďalší z poslaneckých návrhov, ktorý bol v apríli v NR SR, mení 
výšku sadzieb na sociálne poistenie. Pracujúcich by sa dotklo 
zníženie sadzieb na invalidné poistenie. Chceli by ste vedieť, 
kto by si polepšil najviac a aký by bol celkový vplyv na verejné 
financie? Pozrite si kvantifikáciu vplyvov, ktorú sme pripravili.

Bezpečný dlh 
pre Slovensko

16. apríl

Nový komentár Zuzany Múčky a Viktora Novysedláka 
objasňuje prepojenie medzi fiškálnymi politikami vlády, 

fiškálnym limitom a rizikovou prirážku krajiny, a to v kontexte 
dlhodobých projekcií výdavkov citlivých na starnutie populácie 

a väčších výkyvov v hospodárskom cykle krajiny.

Úroveň bezpečnej hranice dlhu na Slovensku sa v čase 
mení. Pevná hranica dlhového limitu definovaná v zákone 

o rozpočtovej zodpovednosti nie je v dlhodobom horizonte 
dostatočne bezpečný dlhový strop pre Slovensko. 

Prebiehajúce starnutie populácie bude mať v najbližších 
desaťročiach také negatívne vplyvy na rozpočet, ktoré 
nebude pri dlhu na úrovni 40 % HDP možné operatívne 

každoročne kompenzovať. Je vysoko pravdepodobné, že 
vláda by čoskoro narazila na limity zdaňovania a nemožnosti 

škrtov vo výdavkoch. Z pohľadu rozpočtovej politiky a 
udržania sociálneho štandardu v krajine by bolo preto 

vhodnejšie rozložiť tieto náklady v čase tak, že cez mierne 
prebytkové hospodárenie rozpočtu v súčasnosti by sa znížil 

dlh na bezpečnejšie úrovne bez toho, aby to v najbližších 
rokoch obyvatelia výraznejšie negatívne pociťovali. Vytvoril 

by sa tým dostatočný fiškálny priestor na absorbovanie 
nákladov spojených so starnutím populácie a ďalších možných 

negatívnych šokov v ekonomike.

Celý komentár 
nájdete na 
tomto odkaze.

Novú štúdiu 
„Fiscal Limits 
– The Mirror 
Does Not Lie“ 
nájdete na 
tomto odkaze.

Tiché zdanenie
16. apríl

Anetta Čaplánová, členka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 
vystúpila na seminári k starnutiu obyvateľstva, ktorý organ-
izovalo Zastúpenie Európskej Komisie v SR a INEKO, 
s prezentáciou „Dopady starnutia obyvateľstva na dôchod-
kový systém“.

P. Čaplánová o.i. upozornila, že v dôsledku ústavných stropov 
na dôchodkový vek sa prehĺbi schodok penzijného systému 
z 1,1 % na 2,7 % HDP v roku 2067. K tomu treba pripočítať 
0,7 % HDP deficit v zdravotníctve a 0,6 % HDP v dlhodobej 
starostlivosti. „To bude mať vplyv na výrazný rast verejného 
dlhu. Bez kompenzačných opatrení by došlo k prelomeniu 
hornej hranice dlhovej brzdy už v roku 2039, čo je o päť rokov 
skôr ako bez ústavných stropov.“

Vplyv zníženia DPH 
na potraviny

17. apríl

Ďalší z poslaneckých návrhov predložený na rokovanie NR SR,
 ktorý navrhoval rozšíriť okruh potravín so zníženou sadzbou 

DPH 10 %. Rozpočet by to stálo takmer 400 miliónov eur.

Zaujíma vás, o koľko by si polepšila vaša domácnosť, ak by 
bol tento návrh prijatý? Prečítajte si kvantifikáciu vplyvov 

poslaneckého návrhu, ktorú sme vypracovali tu.

Sedem rokov s Kažimírom
20. apríl

Predseda RRZ p. Ivan Šramko v diskusii s p. Katarínou 
Muchovou a p. Radovanom Ďuranom hodnotili pôsobenie 
ministra financií p. Petra Kažimíra.

Prezentácia Záznam
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Hospodárenie verejnej správy 
2018 podľa Eurostatu

23. apríl

Eurostat zverejnil predbežné výsledky hospodárenia verejnej 
správy za rok 2018 (tzv. jarná notifikácia), podľa ktorej 
dosiahol deficit 0,7 % HDP a dlh 48,9 % HDP. Eurostat zároveň 
voči Slovensku vyjadril výhradu ku kvalite údajov v súvislosti so 
zaznamenávaním niektorých výdavkov verejnej správy, ktoré 
by mohli deficit za rok 2018 ešte zvýšiť o 0,3 % HDP.

Rozpočtový semafor - Vysoké riziko 
pre saldo rozpočtu 2019

23. apríl

KRRZ v apríli odhadovala riziká pre saldo verejnej správy (VS) 
v roku 2019 oproti rozpočtu na úrovni 790 mil. eur 
(0,82 % HDP). Negatívne vplyvy boli identifikované 
vo viacerých oblastiach hospodárenia verejnej správy:
– Riziko výpadku daňových príjmov bolo spôsobené najmä 
zrušením osobitného odvodu obchodných reťazcov.
– Pri nedaňových príjmoch sa potvrdilo riziko identifikované 
RRZ už pri schvaľovaní rozpočtu.
– Z dôvodu rýchlejšieho čerpania EÚ fondov sa odhadovali 
vyššie výdavky na spolufinancovanie.
– V štátnom rozpočte boli očakávané vyššie investície, najmä 
vplyvom použitia prostriedkov prenesených 
z predchádzajúcich rokov.
– Pre investície obcí sa odhadoval miernejší medziročný 
pokles ako predpokladal rozpočet.

Aká je bezpečná úroveň 
verejného dlhu?

Makroekonomický 
nowcasting

23. apríl

23. apríl

Predseda RRZ, p. Ivan Šramko, hovoril v relácii TA3 Hosť v 
štúdiu o úrovni verejného dlhu, jeho vývoji a o tom, čo to 

znamená pre Slovensko.

Pre prvý polrok 2019 bol modelový odhad HDP na úrovni 4,1 % 
medziročne, čo predstavovalo pre aktuálnu prognózu Výboru 

pre makroekonomické prognózy z februára 2019 mierne 
negatívne riziko vo výške 0,1 p. b. 

V domácej ekonomike sa prejavovalo ochladzovanie 
v zahraničí najmä v priemysle. 

Záznam 
relácie TA3 
nájdete tu.

Celý 
komentár RRZ 
k bezpečnej 
úrovni dlhu 
nájdete tu.

Máj
Dlhodobá udržateľnosť sa 

zhoršila druhý rok po sebe

2. máj

Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť:

„K zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti došlo 
druhý rok za sebou. Kým v roku 2017 prispeli k 
zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti najmä faktory 

mimo kontrolu vlády, v roku 2018 sa dlhodobá 
udržateľnosť zhoršila najmä v dôsledku opatrení 

vlády.“

Celý text Správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií 
a prídavné dokumenty nájdete v QR kóde.

Dlhodobá udržateľnosť sa zhoršila 
druhý rok po sebe - tlačová konferencia

3. máj

Pozrite si záznam z tlačovej konferencie RRZ 
k hodnoteniu dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií.
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Stretnutie absolventov EFM

11. máj

V sobotu 11. mája sa konalo stretnutie absolventov odboru 
Ekonomická a finančná matematika (EFM) pri príležitosti 
20. výročia založenia tohto úspešného študijného programu 
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK pod názvom 
„Konferencia 20MEF“. Zúčastnili sme sa, keďže tretina 
analytikov a jeden z členov Rady sú absolventami EFM.

Člen Rady Juraj Kotian v rámci odborného programu 
konferencie predstavil Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, jej 
mandát, činnosť a používané analytické nástroje.

Vplyv zníženia sadzby 
DPPO na 15 %

3. máj

Poslanecký návrh, ktorý bol predložený na rokovanie NR SR
navrhol znížiť sadzbu dane z príjmov právnických osôb,  

z dnešných 21 % na 15 %.

Upozornili sme, že nižšia sadzba by znamenala okamžité 
zníženie príjmov verejnej správy v roku 2020 o 0,8 % HDP. 
Pokiaľ by sme zohľadnili pozitívny vplyv opatrenia na rast 

HDP, negatívny vplyv na daňový výnos by sa postupne znížil 
o viac ako polovicu, na 0,3 % HDP do roku 2030. Opatrenie 

by však malo vplyv aj na výdavkové položky rozpočtu. 
Výpadok príjmov by spôsobil nárast dlhu, ktorý by bol spojený 

s dodatočnými úrokovými nákladmi a rovnako by sa časť 
lepšieho ekonomického vývoja automaticky prejavila aj 

vo vyšších verejných výdavkoch. V dôsledku týchto dvoch 
faktorov by negatívny vplyv opatrenia dosiahol 0,7 % HDP 

do roku 2030.

Hospodárenie rozpočtu 
v roku 2018

16. máj

Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2018 úroveň 0,70 % HDP, čo je 
menej ako rozpočtovaný cieľ vo výške 0,83 % HDP.

Hrubý dlh dosiahol úroveň 48,9 % HDP, čo je oproti predpokladom 
rozpočtu menej o 1,0 % HDP a prvýkrát od roku 2012 klesol mimo 

sankčných pásiem dlhovej brzdy.

Štrukturálny deficit, ktorý zohľadňuje vplyv hospodárskeho cyklu ako 
aj dočasné vplyvy na verejné financie, sa medziročne zhoršil 

o 0,2 p.b. HDP na úroveň 1,2 % HDP.

Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť:

„Z pohľadu vyhodnocovania hospodárenia 
verejných financií je dôležité, že lepší 

výsledok v roku 2018 v porovnaní 
s rozpočtom bol dosiahnutý vďaka dočasným 

pozitívnym vplyvom, ktoré sa v ďalších rokoch 
nebudú opakovať. Po ich zohľadnení došlo v 

porovnaní s rokom 2017 k zhoršeniu očisteného 
salda o 0,2 % HDP, čo viedlo k zhoršeniu 

dlhodobej udržateľnosti verejných financií.“

Údaje o deficite a dlhu zverejnil Eurostat 23. apríla 2019, 
pričom išlo o predbežné údaje, ktoré sa spresnili v októbri 2019. 

Eurostat zároveň vyjadril výhradu voči kvalite údajov odoslaných 
Štatistickým úradom SR týkajúcich sa zaznamenania výdavkov 

na samostatných účtoch. Prípadná revízia môže viesť k zhoršeniu 
výsledného deficitu za rok 2018 o 0,3 % HDP.

Rozpočet opakovane obsahuje na strane výdavkov a nedaňových 
príjmov významné riziká, ktoré sa napĺňajú a ktoré RRZ identifikuje 

už v čase jeho schvaľovania. Ivan Šramko, predseda RRZ:

„Podobne ako v predchádzajúcich rokoch 
boli riziká rozpočtu kompenzované vďaka 

pozitívnym vplyvom, z ktorých viaceré majú 
dočasný charakter. Pre kredibilnú fiškálnu 
stratégiu by bolo potrebné zreálniť úroveň 
nedaňových príjmov a kapitálových výdavkov 

samospráv už pri tvorbe rozpočtu.“

Mesačná daňová prognóza - 
máj 2019

17. máj

Májová daňová prognóza indikovala nižšie daňovo-odvodové 
príjmy o 216 mil. eur v porovnaní s rozpočtom verejnej správy 
2019-2021, ktorý bol schválený parlamentom v decembri 
2018.

Najväčšie odchýlky súviseli s kategóriou „ostatné dane“, 
keďže tieto sa do rozpočtu dostali v nesprávnom objeme 
vychádzajúcom zo septembrového (2018) Výboru pre daňové 
prognózy (VpDP). V rozpočte nebolo premietnuté zníženie 
príjmov z dôvodu zavedenia rekreačných poukazov 
(-61 mil. eur) a nižšej DPH v sektore ubytovacích služieb
 (-24 mil. eur), ku ktorým boli vytvorené rezervy na výdavkovej 
strane. Navyše sme predpokladali, že zrušenie osobitného 
odvodu obchodných reťazcov spôsobí zníženie príslušných 
výdavkov na poľnohospodárstvo o 35 mil. eur na 50 mil. 
eur. Celkový odhadovaný vplyv na saldo VS bol tak miernejší 
a dosahoval -96 mil. eur. Aktuálna prognóza KRRZ bola 
v porovnaní s ostatnou prognózou VpDP z februára 2019 
negatívnejšia o 65 mil. eur.

Horší vývoj 
vo verejných financiách

17. máj

Dikusia na TA3 – Analýzy a trendy o tom, ako sa darí 
hospodáriť s prostriedkami nás všetkých a aké výzvy nás ešte 

čakajú. Ivan Šramko, predseda RRZ, diskutoval s analytikom 
Tatra banky Jurajom Valachym.
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Mesačná daňová prognóza - 
máj 2019

Vyšší plat, menej 
v peňaženke

30. máj 5. jún

Celková výška rizík pre rozpočtované saldo VS vzrástla, oproti 
aprílovej prognóze prišlo k zhoršeniu odhadu o 109 mil. eur. 
V máji sme vypočítali, že za predpokladu, že vláda nepríjme 
dodatočné opatrenia, môže deficit dosiahnuť 899 mil. eur 
(0,93 % HDP).

Podrobnejší prehľad faktorov prispievajúcich 
k tomuto rozdielu nájdete v pravidelnom reporte.

V júni sme Vás pozvali k myšlienkovému experimentu:

Predstavte si dvoch zamestnancov tej istej firmy v roku 
2020. Kolega Šťastný by v hrubom zarábal 2021 € mesačne 

a kolega Ukrátený by zarábal 2022 € mesačne. Podľa 
aktuálneho poslaneckého návrhu o zvýšení nezdaniteľnej časti 

základu dane by sa stalo, že kolega Ukrátený by v čistom 
dostal na účet o 5,30 € menej ako kolega Šťastný. Napriek 

tomu, že v hrubom by mal o 1 € viac.

Zdá sa vám to nespravodlivé?

Od roku 2020 sa to môže stať realitou. Dôvodom je 
navrhovaná nesystémová zmena výpočtu nezdaniteľnej časti 

základu dane. Pri súčasnom nastavení by si zamestnanci 
mohli v budúcom roku odpočítať zo svojho základu dane 

nezdaniteľnú časť v plnej výške 367,60 € mesačne až do 
výšky platu 2021 €. Pri vyššej hrubej mzde by sa nezdaniteľná 

časť základu dane postupne znižovala až na nulu. Ak by 
bol prijatý poslanecký návrh, tak pri mesačnej hrubej mzde 
2021 € by sa nezdaniteľná časť skokovo znížila z 367,60 € 

na 336,10 €. Z toho by práve vyplývalo, že zvýšenie mzdy 
len o 1 euro by paradoxne spôsobilo zníženie čistého príjmu 

jednotlivcov.

Pri úprave nezdaniteľnej časti základu dane odporúčali mať 
na zreteli vzťahy všetkých parametrov uvedených v § 11 

Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. V opačnom prípade 
sa môže do daňového systému dostať aj nespravodlivosť, keď 
niektorí ľudia po zvýšení mzdy môžu dostať nižšiu čistú mzdu. 
Aj na tomto návrhu je zrejmé, aké nepresnosti môžu vzniknúť 

pri predkladaní návrhov bez riadneho pripomienkového 
konania.

Člen RRZ Juraj Kotian 
poskytol rozhovor pre TREND

Kvantifikácia zvýšenia nezdaniteľnej 
časti základu dane z príjmov

3. jún

7. jún

Členovia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť navštívili českú 
Národní rozpočtovú radu.

Na stretnutí boli zo strany RRZ odprezentované informácie o 
schválenom strope na dôchodkový vek, Rozpočtový semafor a 
Bezpečná úroveň dlhu.

Skupina poslancov NR SR doručila dňa 31. mája 2019 
do parlamentu návrh zvýšenia nezdaniteľnej časti základu 
dane z príjmov (NČZD). Predložený návrh zákona neobsahoval 
informáciu o finančných dôsledkoch na rozpočet verejnej 
správy tak, ako to vyžaduje zákon o rozpočtových pravidlách.

RRZ vnímala takýto postup negatívne, najmä vzhľadom 
na významne negatívny vplyv navrhovaného opatrenia na 
rozpočet verejnej správy a dlhodobú udržateľnosť verejných 
financií.

Zvýšenie bolo navrhované z aktuálnej hodnoty 19,2 násobku 
životného minima na 21 násobok životného minima, pričom 
nemenilo výšku nezdaniteľnej časti základu dane na 
nepracujúcu manželku/manžela.

Zavedenie navrhovaného opatrenia by podľa kvantifikácie 
RRZ malo na strednodobom horizonte prognózy negatívny 
vplyv na saldo verejnej správy vo výške 0,1 % HDP, čo 
predstavuje 136 mil. eur v roku 2020. Došlo by ku zhoršeniu 
dlhodobej udržateľnosti verejných financií o 0,1 % HDP 
(zmena v ukazovateli dlhodobej udržateľnosti).

Navrhované opatrenie by ovplyvnilo verejné financie cez 
pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 149 mil. eur. 
V dôsledku zvýšenia disponibilného príjmu pracujúcich vzrastie 
ich spotreba. Navrhované opatrenie by viedlo k nárastu vo 
výnose dane z pridanej hodnoty o 13 mil. eur.

Do práce na bicykli
1. jún

Aj v r. 2019 sme sa zapojili do kampane „Do práce na bicykli“. 
Napriek nepriaznivému počasiu v máji naši kolegovia najazdili 

spolu 733,92 km a ušetrili tak 183,48 kg CO2.

#DPNB2019 #dopracenabicykli 
#vzdravomtelezdravyduch

Jún

Rozpočtový 
semafor

Dôchodkový 
vek

Bezpečná 
úroveň dlhu
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Viktor Novysedlák v TA3
13. jún

Viktor Novysedlák pre TA3 uviedol, že rezerva v rozpočte 
nepostačuje na krytie už existujúcich rizík (podhodnotené 

výdavky v zdravotníctve a samosprávach, či nadhodnotené 
nedaňové príjmy) a aj na financovanie nákladov nových opatrení. 

Na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu by tak musela vláda 
prijať dodatočné opatrenia, v závislosti od celkového vplyvu 

„balíčka“, na úrovni približne 0,6 až 1 % HDP.

VIac po načitaní QR kódu vpravo.

Dopady zvýšenia nezdaniteľnej 
časti základu dane z príjmov

10. jún

Riaditeľ KRRZ Viktor Novysedlák v Televízii TA3 prezentoval 
kvantifikáciu vplyvov vtedajšieho poslaneckého návrhu

 v parlamente, ktorým sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu 
dane z príjmov.

V členení podľa subjektov verejnej správy by navrhované 
opatrenie v roku 2020 znížilo príjmy samospráv o 149 mil. eur 
a naopak, zvýšilo príjmy štátneho rozpočtu o 13 mil. eur. 
Navrhované opatrenie by viedlo ku zvýšeniu disponibilných 
príjmov rodín priemerne o 0,4 %. Rodiny by si polepšili 
v priemere o 3,8 eur mesačne.

Dopad navrhovaného opatrenia na rodiny by nebol rozdelený 
rovnomerne, percentuálne vyjadrený nárast disponibilného 
príjmu sa pohybuje od 0,1 do 0,5 % pre rodiny v jednotlivých 
príjmových deciloch. Výška vplyvu závisí od toho, koľko rodín 
v príjmovom decile má nárok na uplatnenie si NČZD, ako aj 
od počtu členov rodiny s nárokom na NČZD.

Opatrenie zvyšujúce úroveň NČZD by eliminovalo 
predpokladaný vplyv tichého zdanenia v roku 2020, 
pokračovanie tichého zdaňovania do budúcna by však 
neodstránilo. Navrhované zvýšenie NČZD nepostačuje na to, 
aby sa “oživila“ zamestnanecká prémia, ktorej vplyv vyprchal 
v roku 2015, keď výška NČZD klesla pod úroveň základu dane 
počítaného z minimálnej mzdy.

Dá sa očakávať iba malý vplyv opatrenia na ponuku a dopyt 
po práci. Preto sú odhadované dynamické vplyvy takmer 
totožné so statickými.

Hodnotenie rozpočtových cieľov 
na roky 2019-2022

13. jún

Rozpočtové ciele vlády dostatočne nezohľadňovali potrebu 
zabezpečiť dlhodobo udržateľné verejné financie.

Na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti bolo po zohľadnení 
zastropovania veku odchodu do dôchodku potrebné nad 
rámec stanovených cieľov vlády prijať dodatočné opatrenia vo 
výške 1,3 % HDP. To by znamenalo dosiahnutie štrukturálneho 
prebytku na úrovni 1,5 % HDP do roku 2022 a jeho udržanie 
nad 1 % HDP počas nasledujúcich dvadsiatich rokov.

Vláda zhoršila svoj strednodobý rozpočtový cieľ definovaný 
európskymi fiškálnymi pravidlami zo štrukturálneho deficitu 
0,5 % HDP na 1,0 % HDP, čo bola najnižšia prípustná hodnota 
pre členov Eurozóny. Pravidlo o vyrovnanom rozpočte 
umožňovalo uvoľniť strednodobý cieľ z 0,5 % HDP na 1,0 % 
HDP len v prípade, ak by sa verejný dlh nachádzal výrazne 
pod 60 % HDP a zároveň by boli riziká dlhodobej udržateľnosti 
nízke. K uvoľneniu cieľa došlo naviac v období schválenia 
zastropovania veku odchodu do dôchodku, ktoré výrazne 
zvýšilo odhad budúcich nákladov spojených so starnutím 
populácie.

Uvoľnenie strednodobého cieľa bolo v protiklade s 
predpokladmi a hlavnými rozpočtovými cieľmi, ktoré si vláda 
stanovila pre roky 2020 – 2022. Dodržanie pôvodnej úrovne 
strednodobého cieľa bolo podľa predloženého programu 
stability nutnou podmienkou dosiahnutia vládou stanovených 
rozpočtových cieľov v rokoch 2019 až 2022. Jeho uvoľnenie 
znižovalo záväznosť plnenia týchto cieľov.

RRZ pri posúdení programu stability identifikovala významné 
riziká, pričom bez prijatia dodatočných opatrení by sa 
nepodarilo dosiahnuť plánované vyrovnané hospodárenie. 
Podľa RRZ deficit verejnej správy mohol v roku 2019 dosiahnuť 
0,9 % HDP najmä v dôsledku nadmerného rastu výdavkov a 
nadhodnotenia nedaňových príjmov. V ďalších rokoch by bez 
prijatia dodatočných opatrení deficit dosiahol 0,6 % HDP v 
roku 2020 a následne by v rokoch 2021 a 2022 klesol na 0,4 
% HDP. 

Odhad neobsahoval vplyvy opatrení, ktoré boli predložené na 
rokovanie Národnej rady SR. Zahrnutie ich negatívneho vplyvu 
bez dodatočných kompenzačných opatrení by zvýšilo v plnej 
miere odhady deficitu verejnej správy v rokoch 2020 až 2022.

Prognóza daňových príjmov 
rozpočtu - jún 2019

18. jún

Mesačná daňová prognóza indikovala pre rok 2019 nižšie 
daňovo-odvodové príjmy o 256 mil. eur v porovnaní so 
schváleným rozpočtom verejnej správy. Celkový odhadovaný 
vplyv na saldo rozpočtu verejnej správy bol kvôli rozpočtovaniu 
niektorých daňových opatrení v rezervách (výdavky) miernejší 
a dosahuje -136 mil. eur.

Naďalej pretrváva pozitívne plnenie „daní z práce“ 
(daň z príjmov a odvody). Rovnako, vývoj príjmov z DPH 
pokračoval vo veľmi pozitívnom vývoji aj napriek spomaleniu 
spotreby domácností v prvom kvartáli 2019. Mierne zníženie 
celkového odhadu daňových príjmov v porovnaní s májovou 
prognózou tak vyplýva najmä z dôvodu horšieho plnenia 
(v porovnaní s očakávaniami KRRZ) z doposiaľ podaných 
daňových priznaní DPPO za rok 2018 a negatívneho vplyvu 
vládou schválenej novely zákona o dani z príjmov.
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Makroekonomický 
nowcasting - jún

20. jún
Naši analytici 
na medzinárodnej konferencii

25. jún

Verí ešte ministerstvo financií 
vo vyrovnaný rozpočet?

19. jún

Modelový odhad rastu HDP za rok 2019 bol na úrovni 3,6 % 
medziročne, čo predstavovalo voči aktualizovanej prognóze 
Výboru pre makroekonomické prognózy z júna 2019 (3,5 %) 
pozitívne riziko vo výške 0,1 percentuálneho bodu. 

Stagnácia v maloobchode a spomalenie spotrebných dovozov 
vytváralo riziko pre spotrebu domácností po prekvapení 
z prvého štvrťroka i na zvyšok roka. 

V írskom Galway sa uskutočnila konferencia International 
Microsimulation Association. Naši kolegovia odprezentovali 
dva mikrosimulačné modely RRZ: Zuzana Siebertová model 
na simuláciu dane z pridanej hodnoty a Norbert Švarda model 
SIMTASK a jeho online verziu.

Z titulky webovej stránky MF SR zmizla zmienka o vyrovnanom 
rozpočte v roku 2019. Nevedno, čo bolo dôvodom tejto zmeny.

Každopádne, KRRZ upozorňovala, že riziko pre deficit 
verejných financií podľa júnového rozpočtového semaforu na 
úrovni 899 mil. eur.

Ako sa (ne)dostať 
do prvej ligy

Problematické financovanie 
samospráv

19. jún 21. jún

„Slovensko pre svoj slabý progres a 
porušovanie pravidiel preventívnej časti 
Paktu Stability a rastu zatiaľ len vir-
tuálne skončilo na lavici hanby spolu s 
Belgickom, Portugalskom a Talianskom.

Otázne je, ako sa z toho poučíme? Či 
zaberieme a zaviažeme sa dobehnúť manko, 
alebo si osvojíme praktiky krajín, ktoré 

viac hľadajú výhovorky a úskoky.“

Viac v článku Juraj Kotiana, člena RRZ, v QR kóde.
Príjemné čítanie.

Riaditeľ KRRZ Viktor Novysedlák v kontexte negatívneho 
vplyvu na zdroje samospráv z dôvodu navrhovaného zvýšenia 

nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov 
pre Denník N povedal:

„Považujem za nesprávne, že financovanie 
obcí je naviazané na daň z príjmov 
fyzických osôb tak silno. Akákoľvek 
zmena parametrov, ktorá znižuje jej 

výnos, narazí na odpor samospráv. Pritom 
však môže ísť o dobré opatrenie 
z makroekonomického hľadiska.“

„Debata o financovaní samospráv je 
v skutočnosti komplikovanejšia. 

Nikto nevie povedať, či obce a VÚC 
dostávajú primerane dosť peňazí na tie 

kompetencie, ktoré majú.“

V. Novysedlák vysvetlil, že v posledných rokoch ich príjmy 
obcí z dane z príjmov fyzických osôb rástli relatívne rýchlo a 

premietli ich aj do silného rastu bežných výdavkov, viac ako do 
kapitálových.

„Ich opodstatnenosť je však ťažko 
posúdiť bez detailnejšej analýzy. 
Na druhej strane opatrenia, ktoré 

prijíma vláda, napríklad rekreačné šeky, 
vláda kompenzuje v školstve alebo 

v zdravotníctve a mala by to zohľadniť 
aj pri zdrojoch samospráv.“

Zuzana 
Siebertová 
simulácia 
dane z 
pridanej 
hodnoty 

Norbert 
Švarda model 
SIMTASK
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Rozpočtový semafor (jún) - 
Stále svieti na červeno

26. jún

Celková výška rizík pre rozpočtované saldo VS vzrástla, oproti 
májovej prognóze prišlo k zhoršeniu odhadu o 56 mil. eur, 
pričom hlavné faktory zhoršenia nevyplývali zo zapracovania 
aktuálnej júnovej prognózy ekonomického vývoja. K rastu 
deficitu prispeli najmä faktory vyplývajúce zo spresnenia 
údajov pre rok 2018 (výpadok dividend a zníženie daňových 
príjmov), ktoré sú len z časti kompenzované spomalením 
čerpania niektorých výdavkov oproti predchádzajúcim 
odhadom.

Upozornili sme, že za predpokladu, že vláda neprijme 
dodatočné opatrenia, môže deficit dosiahnuť 955 mil. eur 
(0,99 % HDP). Riziká pre saldo vyplývali najmä 
z nadhodnotených nedaňových príjmov a vyššieho rastu 
výdavkov v niektorých oblastiach. Zhoršenie ekonomického 
vývoja, ktoré predpokladali prognózy, malo zanedbateľný 
vplyv na výšku rizík.

- Najvyššie riziko sme očakávali pri nedaňových príjmoch, 
kde sme odhadovali výpadok výnosu oproti rozpočtu
o 405 mil. eur. Tieto riziká boli vo veľkej miere identifikované 
RRZ už v čase schvaľovania rozpočtu, pričom viaceré sa 
každoročne opakujú (napríklad príjem z dividend, výnos 
z predaja emisných povoleniek alebo príjem z predaja majetku 
kapitol štátneho rozpočtu).

- Riziko v sociálnych transferoch a dávkach vyplývalo 
najmä z vysokého rastu výdavkov nemocenského poistenia 
(medziročne viac ako 15 %) a dávky v nezamestnanosti, ako aj 
navýšenia vianočného dôchodku.

- Riziko výpadku daňových príjmov bolo spôsobené najmä 
zrušením osobitného odvodu obchodných reťazcov 
s negatívnym vplyvom takmer 120 mil. eur. 

Vo výdavkoch štátneho rozpočtu sme odhadovali nárast 
investícií o 125 mil. eur, ktorý vyplýval z čerpania prostriedkov 
nepoužitých v predchádzajúcich rokoch.

- Rozpočet podhodnocoval investičné výdavky obcí, očakával 
sa ich 50 % medziročný pokles. Priebežné údaje ukazovali 
miernejšie spomalenie po volebnom roku 2018, kedy bolo 
čerpanie najvyššie od roku 2010.

- Pozitívnym vplyvom prispievali finančné vzťahy s rozpočtom 
EÚ. Na základe informácií zverejnených Európskou komisiou 
o výške príspevku SR do rozpočtu EÚ sme očakávali úsporu 
77 mil. eur.

Podrobnejší prehľad faktorov prispievajúcich k tomuto rozdielu 
nájdete v pravidelnom reporte.

OECD misia hodnotila 
fungovanie RRZ

8. júl

V dňoch 1. – 4. júla sa tím pod vedením OECD stretal s miestnymi 
relevantnými partnermi (ekonomickí analytici, riaditelia z Ministerstva 

financií a bývalí ministri financií, členovia parlamentu, zástupcovia 
akademického sveta, médií, think tankov, Štatistického úradu, 

Národného kontrolného úradu, guvernér a riaditelia Národnej banky 
Slovenska a i.). Popri osobných stretnutiach sme zbierali spätnú 

väzbu aj formou dotazníku. 

OECD tím tvorili
• Scherie Nicol, z Direktoriátu OECD pre verejnú 

správu a územný rozvoj
• Emeline Denis, z Direktoriátu OECD pre verejnú 

správu a územný rozvoj
• Xavier Debrun, poradca Belgickej národnej banky, 

predtým pôsobil v Medzinárodnom menovom fonde
• John McHale, v súčasnosti dekan NUIG College of Business, 

predtým bol predsedom Írskej fiškálnej rady (IFAC)
• Johannes Hers, ktorý viedol sektor 

verejných financíi v holandskej fiškálnej rade (CPB)
• Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

• Guilhem Blondy z Európskej Komisie
Modely, ktoré používame pri práci, revidoval Mostafa Askari, hlavný 

ekonóm kanadského Rozpočtového a demokratického inštitútu, 
predtým člen Parlamentého výboru pre rozpočet (PBO).

Regionálne rozdiely 
sa naďalej prehlbujú

28. jún

Štatistický úrad zverejnil najnovšie údaje o príjmovej chudobe 
na Slovensku. Medzi rokmi 2013 a 2017 sa tento ukazovateľ 

znížil z 12,6 % na 12,2 %.
Zaujímavé je, že regionálne rozdiely stúpli. Kým v 

Bratislavskom kraji miera chudoby klesla o 3,4 p.b. a dosiahla 
úroveň 4,4 %, v Prešovskom kraji stúpla o 3 p.b. a dosiahla 

hodnotu 19 %.

Pre fajnšmekrov:
Miera príjmovej chudoby meria, koľko osôb má príjem nižší 

ako hranica chudoby, ktorá je definovaná ako 60 % mediánu 
disponibilných príjmov. Nehovorí o absolútnej chudobe, skôr o 

príjmových nerovnostiach.
V roku 2017 bola stanovená hranica chudoby pre jednotlivca 

vo výške 373 € mesačne. Hranica rizika chudoby pre 
domácnosti s dvoma deťmi (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov) 

bola stanovená na 783 € mesačne.

Júl
Roztvárajúce sa nožnice medzi 
pracujúcimi a poberateľmi dávok

2. júl

Od pondelka 1. júla začala platiť nová výška životného minima, 
pre jednotlivca stanovená na 210,20 eur mesačne. Na životné 
minimum sú priamo naviazané parametre daňového systému 
a hlavne desiatky sociálnych dávok a peňažných príspevkov.

Pozreli sme sa na výšku životného minima vyjadrenú v pomere 
k priemernej mzde. Kým v roku 2001 dosahovalo životné 
minimum o niečo viac ako 30 % priemernej mzdy, tento podiel 
dlhodobo klesá. V roku 2019 mal klesnúť pod 20 %. Dôsledkom 
sú rastúce rozdiely medzi pracujúcimi a tými, ktorí sú odkázaní 
na dávky.

Ďalšie informácie o životnom minime nájdete v QR kóde.
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Prognóza daňových príjmov 
rozpočtu - júl 2019

19. júl

Júlová mesačná daňová prognóza indikovala pre rok 2019 
nižšie daňovo-odvodové príjmy o 243 mil. eur v porovnaní so 
schváleným rozpočtom verejnej správy.

Najväčšie odchýlky súviseli s kategóriou „ostatné dane“, keďže 
v rozpočte bol nesprávne zaznamenaný vplyv zavedenia 
eKasy a identifikačných látok a zároveň v apríli došlo k 
zrušeniu osobitného odvodu obchodných reťazcov.

Naďalej pretrvávalo pozitívne plnenie „daní z práce“ (daň z 
príjmov a odvody). Rovnako, vývoj príjmov z DPH pokračoval v 
pozitívnom vývoji aj napriek spomaleniu spotreby domácností 
v prvom kvartáli 2019.

Spor o nižšie dane

16. júl

Viktor Novysedlák v TA3 diskutoval o návrhu na zvýšenie 
nezdaniteľnej časti základu dane a vplyve na rozpočty samospráv. 

Okrem iného povedal:

– V roku 2008 sa daň z príjmov fyzických osôb (DPFO) 
pri minimálnej mzde neplatila, dokonca v rokoch 2009 až 
2014 zamestnanci dostávali od štátu doplatok v podobe 

zamestnaneckej prémie.

– V roku 2019 dani podliehajú prijmy od 363 eur, pričom 
minimálna mzda je na úrovni až 520 eur. Z tohto pohľadu je 

aktuálny návrh nedostatočný.

– Kompenzovanie 15 ročného vývoja, kedy rástla nezdaniteľná časť 
pomalšie ako mzdy by však malo veľké rozpočtové dopady. Vplyv 

tichého zdanenia zvýšilo výnos DPFO o približne 500 mil. eur

– DPFO je najrýchlejšie rastúcou daňou, z tohto pohľadu by 
samosprávy mali byť schopné absorbovať náklady tohto 

opatrenia. Problém je, že ide o skokovú zmenu v jednom roku a 
budú musieť na to reagovať vo svojich rozpočtoch.

– Financovanie samospráv by sa malo zmeniť. Silná väzba na 
DPFO bude vždy brániť prijímaniu opatrení jedným alebo druhým 

smerom. Zvažovať by sa mal preto prechod na mix daní.
– Opatrenie je motivované predvolebným obdobím a chýba 

Na ťahu je vláda

9. júl

Viktor Novysedlák pre dennik SME písal o aktuálnom vývoji 
rozpočtu v roku 2019 a možnostiach vlády na jeho korigovanie:

„Rozpočtový semafor na stránkach Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť svieti na 
červeno a ak vláda nezačne prijímať 

opatrenia, deficit môže podľa aktuálnych 
odhadov dosiahnuť až 955 miliónov eur, 

teda jedno percento HDP.

Napriek tomu, že tieto opatrenia majú 
svoje limity a zvyčajne len odsúvajú 

problémy do ďalších rokov, deficit vďaka 
nim nemusí byť v porovnaní so súčasným 

odhadom ani polovičný. V konečnom 
dôsledku tak výsledok závisí len od 
skutočných ambícií a vôle vlády.“

Európsky fiškálny monitor

11. júl

Vyšla letná verzia fiškálneho monitoru. Európsky fiškálny 
monitor sa vydáva dvakrát ročne, tvoria ho príspevky 
rozpočtových inštitúcií členských štátov Európskej únie. 
Príspevok pripravuje každý nezávislý orgán dohľadu nad 
rozpočtovou politkou individualne a zahŕňa hlavné udalosti 
a výzvy v ekonomikách, verejných financiách a fiškálnych 
rámcoch.

väčšia debata o tom, ako by mala byť táto daň nastavená v 
dlhšom horizonte.

Vládne výdavky rástli v roku 2018 
rýchlo, podľa RRZ je potrebné 
spustiť korekčný mechanizmus

22. júl

• Rozpočet verejnej správy má byť podľa zákona o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy vyrovnaný alebo 
prebytkový. Štrukturálny deficit verejnej správy bol v roku 

2018 vo výške 1,24 % HDP, čo znamená, že vyrovnaný rozpočet 
(štrukturálny deficit najviac 0,5 % HDP) nebol dosiahnutý. 

Po posúdení smerovania k vyrovnanému rozpočtu nastala v 
roku 2018 výrazná odchýlka s potrebou spustenia korekčného 

mechanizmu.

• Výrazná odchýlka naznačovala, že vyrovnaný rozpočet 
mohol byť pri dodržaní pravidla dosiahnutý už v roku 2018, 

t.j. o rok skôr ako predpokladala vláda. Dôvodom bolo najmä 
to, že neočakávané daňové príjmy a pokles úrokových 

nákladov vláda využila na rýchlejší rast výdavkov, čím došlo k 
výraznému prekročeniu výdavkové pravidla.

• Vzhľadom na identifikovanú výraznú odchýlku mala vláda 
schváliť záväzný korekčný plán, ktorý by viedol k zníženiu 

štrukturálneho deficitu na 0,5 % HDP najneskôr do roku 2020. 
Na dosiahnutie tohto cieľa by nominálne medziročné tempo 

rastu upravených výdavkov v rokoch 2019 a 2020 nemalo 
presiahnuť v priemere 5,1 %.

• Celkové závery hodnotenia MF SR a RRZ sa odlišovali. Podľa 
hodnotenia MF SR došlo k nevýraznému odchýleniu 

od pravidla vyrovnaného rozpočtu, a preto nenavrhlo 
spustenie korekčného mechanizmu. Hodnotenie MF SR 

obsahovalo podľa názoru RRZ nepresnosti. Ich odstránenie by 
viedlo k výraznej odchýlke vo výdavkovom pravidle už 

v základnom hodnotení MF SR.

zdroj: SME, Jozef Jakubčo
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Prognóza daňových príjmov 
rozpočtu - júl 2019

29. júl

Celková výška rizík pre rozpočtované saldo VS vzrástla, oproti 
júnovej prognóze prišlo k zhoršeniu odhadu o 20 mil. eur. 
K rastu deficitu prispelo zrýchlenie čerpania výdavkov 
štátneho rozpočtu v mesiacoch máj a jún (išlo najmä o 
výdavky na tovary a služby).

V júli sme vypočítali, že za predpokladu, že vláda neprijme 
dodatočné opatrenia, môže deficit dosiahnuť 975 mil. eur 
(1,02 % HDP). Riziká pre saldo vyplývajú najmä 
z nadhodnotených nedaňových príjmov a vyššieho rastu 
výdavkov v niektorých oblastiach. Zhoršenie ekonomického 
vývoja, ktoré predpokladajú najnovšie prognózy, má 
zanedbateľný vplyv na výšku rizík.

• Najvyššie riziko očakávame pri nedaňových príjmoch, kde 
odhadujeme výpadok výnosu oproti rozpočtu o 409 mil. eur. 
Tieto riziká boli vo veľkej miere identifikované RRZ už v čase 
schvaľovania rozpočtu, pričom viaceré sa každoročne opakujú 
(napríklad príjem z dividend, výnos z predaja emisných 
povoleniek alebo príjem z predaja majetku kapitol štátneho 
rozpočtu).

• Riziko v sociálnych transferoch a dávkach vyplýva najmä 
z vysokého rastu výdavkov nemocenského poistenia 
(medziročne viac ako 15 %) a dávky v nezamestnanosti, ako aj 
navýšenia vianočného dôchodku.

• Riziko výpadku daňových príjmov je spôsobené najmä 
zrušením osobitného odvodu obchodných reťazcov 

Ivan Šramko o rozpočtovej 
zodpovednosti

Vláda míňa príliš veľa

11. júl24. júl

23. júl

Predseda RRZ Ivan Šramko v rozhovore pre portál 
voFinanciach.sk a SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. o tom:

• ako vníma aktuálne koaličné návrhy opatrení
• ako ďaleko je Slovensko od vyrovnaného rozpočtu

• aké zmeny najviac ovplyvnili udržateľnosť verejných financií
• či by ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti potreboval 

zmeny
• aké sú vzťahy Rady s ministerstvom financií a ďalšími 

inštitúciami

„Podľa rozpočtovej rady ministerstvo 
financií [vláda] míňa príliš veľa 
peňazí a porušuje rozpočtové pravidlá. 
Ministerstvo to odmieta a tvrdí, že je 
všetko v poriadku.“

Juraj Kotian pre Televíziu TA3 prezentoval pohľad RRZ 
na vývoj vo verejných financiách.

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 
2018 v QR kóde.

s negatívnym vplyvom takmer 120 mil. eur.

• Vo výdavkoch štátneho rozpočtu odhadujeme nárast 
investícií o 125 mil. eur, ktorý vyplýva z čerpania prostriedkov 
nepoužitých v predchádzajúcich rokoch. Negatívne prispievajú 
aj výdavky na tovary a služby, ktorých objem počas prvého 
polroku vzrástol medziročne o 30 %.

• Pozitívnym vplyvom prispievajú finančné vzťahy s rozpočtom 
EÚ. Na základe informácií zverejnených Európskou komisiou o 
výške príspevku SR do rozpočtu EÚ očakávame úsporu 77 mil. 
eur.

Podrobnejší prehľad faktorov prispievajúcich k tomuto rozdielu 
nájdete v pravidelnom reporte.

Makroekonomický nowcasting - júl

31. júl

Technický odhad medziročného rastu HDP na 2Q 2019 bol vo 
výške 3,4 %, na celý rok 2019 vo výške 3,5 %, čo je na úrovni 
prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy, ktorá bola 
podkladom pre tvorbu východísk návrhu štátneho rozpočtu.

Negatívne signály však stále pribúdali. Spomaľovanie vývozu 
naznačovali okrem sentimentu už i „tvrdé dáta“, očakávania 

rastu zamestnanosti boli pesimistické zo strany firiem i 
spotrebiteľov.

August
Prognóza daň, príjmov rozpočtu - 
august 2019

16. august

Augustová daňová prognóza indikovala pre rok 2019 nižšie 
daňovo-odvodové príjmy o 247 mil. eur v porovnaní so 
schváleným rozpočtom verejnej správy. Najväčšie odchýlky 
súviseli s kategóriou „ostatné dane“, keďže v rozpočte 
bol nesprávne zaznamenaný vplyv zavedenia eKasy a 
identifikačných látok a zároveň v apríli došlo k zrušeniu 
osobitného odvodu obchodných reťazcov.
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Prognóza daňových príjmov 
rozpočtu - júl 2019

26. august

Predseda RRZ Ivan Šramko sa v TA3 vyjadroval o.i. k vplyvu 
pomalšiemu hospodárskemu rastu na štátny rozpočet.

„…formálne je diskusia [o tom, či 
potrebujeme … vyrovnaný rozpočet] 
nezmyselná, pretože v našej legislatíve 
– v našom zákone o pravidlách rozpočtu 
verejnej správy – je jasne napísane, 
že máme mať vyrovnaný alebo prebytkový 
rozpočet. … a samozrejme existuje 
množstvo ekonomických dôvodov, prečo by 
sme mali mať vyrovnaný rozpočet.“

Správa o hodnotení plnenia 
pravidiel rozp. zodpovednosti 

a transparentnosti 2018

28. august

RRZ na konci augusta konštatovala:

• Hrubý dlh ku koncu roka 2018 bol na úrovni 48,9 % HDP, čo 
znamená, že prvýkrát od roku 2012 klesol tesne pod sankčné 

pásma ústavného zákona. K zníženiu úrovne dlhu mimo 
sankčných pásiem prišlo až po šiestich rokoch od ich prvého 

prekročenia v roku 2012.

• Záväzné výdavkové limity v zmysle zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti ministerstvo financií zatiaľ nezaviedlo, ale 
deklaruje, že jednotlivé varianty stanovenia výdavkových 

stropov pripraví do konca tohto volebného obdobia.

• RRZ upozorňuje, že vláda prijímala opatrenia s negatívnym 
vplyvom na hospodárenie samospráv bez toho, aby tieto 

dopady transparentne vyčíslila. V prípade tzv. chodníkovej 
novely vláda zatiaľ nezabezpečila finančné prostriedky 

na plnenie novej úlohy samospráv, čím došlo k porušeniu 
ustanovenia ústavného zákona.

• RRZ pri hodnotení rozpočtu identifikovala zníženie kvality 
poskytnutých informácií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi: 
viaceré legislatívne opatrenia neobsahovali vyčíslenie vplyvov 

na verejné financie, rozpočet obsahoval nešpecifikované 
opatrenie bez bližšieho vysvetlenia, z rozpočtových 

dokumentov nie je možné zistiť výšku rozpočtovaných 
daňových príjmov.

Ivan Šramko o rozpočtovej 
zodpovednosti

19. august

Ivan Šramko, predseda RRZ, sa v rozhovore pre Denník N 
okrem iného vyjadroval k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti, 
k minimálnemu dôchodku, minimálnej mzde, aj k rizikám pri 

vývoji verejných financií.

„Nemáme zatiaľ vytvorený dostatočný 
fiškálny priestor na to, keď príde 

recesia, aby vláda mohla výrazne pomôcť 
ekonomike.“

Člen RRZ Juraj Kotian v RTVS

5. september

13. september

Člen RRZ Juraj Kotian v RTVS komentoval vývoj 
vo verejných financiách.

Video po načitaní QR kódu vpravo.

September
(Ne)vyrovnaný rozpočet 2019

I. Šramko pre Trend reaguje na 
návrh A. Danka zrušiť dlhovú brzdu

4 september

Výkonný riaditeľ KRRZ Viktor Novysedlák pre TA3 komentoval 
priebežný vývoj vo verejných financiách, pričom upozornil, že 
rozpočtový semafor svieti na červeno. Znamenalo to, že pokiaľ 
by minister financií nepristúpil ku korekčným opatreniam, 
by vláda mohla v roku 2019 nakoniec hospodáriť s viac ako 
miliardovým deficitom.

Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť reagoval na 
slová Andreja Danka o tom, že dlhová brzda je blbosť. 
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RIP automat dôchodkového veku 
(*2017 - †2018)

18. september

Parlament schválil novelu, ktorou sa do zákona o sociálnom 
poistení mali zaviesť ústavné stropy dôchodkového veku. 

Poslanci však upravili oveľa viac:

• úplne sa zrušilo previazanie dôchodkového veku na vývoj 
strednej dĺžky života, zanikla tak moznosť jeho poklesu 

v prípade skrátenia dĺžky života
• dôchodkové veky jednotlivých ročníkov boli pevne stanovené 

zákonom podľa počtu detí, po prechodnej dobe dosiahnu 
úroveň stropov

• zmenil sa aj „základný“ mužský dôchodkový vek ročníkov 
1960-1965

To znamenalo, že de facto zanikol zmysel stropu 
dôchodkového veku a novelou sa zvýšil počet dôchodcov, ktorí 

budú poberať nižší dôchodok dlhší čas.

Najvýznamnejšie opatrenie na zlepšenie dlhodobej 
udržateľnosti verejných financií tak po dvoch rokoch 

fungovania definitívne zaniklo. Druhé najvýznamnejšie 
opatrenie, valorizácia dôchodkov podľa dôchodcovskej 

inflácie, sa v prechodnom období do roku 2021 tiež neuplatnilo 
v pôvodnom nastavení (nebola uplatnená ani jeden rok).

Predseda RRZ Ivan Šramko 
v TA3

19. september

Predseda RRZ Ivan Šramko hovoril v TA3 aj o tom, že:
• dlhová brzda nie je blbosť
• výška zadĺženia Slovenska voči veľkým vyspelým ekonomikám 
nie je porovnateľná
• prioritou vlády by malo byť znížiť dlh na bezpečnú úroveň (na 
40 % HDP), aby v prípade príchodu zlých ekonomických časov 
mala vláda vankúš na zvýšenie výdavkov na zmierňovanie 
negatívnych dopadov na ľudí a podporu ekonomiky
• pri zohľadnení budúcich nákladov starnutia populácie by bolo 
potrebné (a zodpovedné voči budúcim generáciám) dlh znížiť 
pod 40 % HDP 
• vláda dnes nedokáže dostatočne efektívne využívať už 
existujúce zdroje na investície naplánované v rozpočte 
• dlhová brzda však nebráni tomu, aby dlh vzrástol o 5 mld. 
eur na infraštruktúrne projekty, o potrebe ktorých hovorí 
predseda parlamentu A. Danko
• pokiaľ vláda neprijme opatrenia, vyrovnané saldo v roku 
2019 nedosiahne
• RRZ aktuálne odhaduje deficit vo výške 1,1 mld. eur (1,2 % HDP)
• riziká pre saldo vyplývajú najmä z nadhodnotených 
nedaňových príjmov a vyššieho rastu výdavkov v niektorých 
oblastiach (nesúvisí veľmi s ekonomickým spomalením a 
negatívnym vplyvom na daňové príjmy)

Samosprávy dostanú viac

24. september

24. september

Samosprávy by mali na dani z príjmov fyzických osôb získať 
o 1,9 % viac v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy.

Pozrite si o koľko viac príjmov/eur odhadujeme vašej obci a VÚC.

Nová pomôcka pre samosprávy

Májové odmeny

20. september

V nadväznosti na daňovú prognózu sme pripravili samostatnú 
stránku venovanú výnosu daní z príjmov fyzických osôb 
(DPFO) pre jednotlive obce a vyššie územné celky (VÚC).

V tabuľke sú uvedené odhady výnosu DPFO pre roky 2019 
– 2022 založené na aktuálnej oficiálnej prognóze Výboru 
pre daňové prognózy, ktorá bola základom tvorby Rozpočtu 
verejnej správy na roky 2020 až 2022.

Prognóza zohľadňovala aj negatívne vplyvy na príjmy 
samospráv z dôvodu zvýšenia nezdaniteľnej časti základu 
dane (NČZD) fyzických osôb a zníženia sadzby dane SZČO na 
15 %.

Odhady boli indikatívne, pre všetky roky boli použité posledné 
známe prerozdeľovacie pomery na úrovni roku 2019. 
V 2020 bola stránka aktualizovaná.

V máji 2019 dostalo odmeny viac zamestnancov ako v 
predchádzajúcom roku. Najviac zamestnancov dostalo 
odmenu vo výške 500 až 525 eur. V tomto roku po prvýkrát 
neplatili zamestnanci ani zamestnávatelia zdravotné odvody 
a ani daň z príjmu z odmien, ktoré presiahli hranicu 500 eur. 
Oslobodenie sa vzťahuje na čiastku 500 eur.

To následne spôsobilo, že celkový objem odmien v máji 
bol vyšší ako zvyčajne. Odhad odmien bol uskutočnený 
použitím údajov Sociálnej poisťovne. Detailnejšie informácie o 
metodológii nájdete v QR kóde.
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(Ne)vyrovnaný rozpočet 2019

27 . september

Predseda RRZ Ivan Šramko pre Televíziu TA3 komentoval 
aktuálny vývoj vo verejných financiách v nadväznosti na novú 

makroekonomickú a daňovú prognózu.

Október
Kto používa
simtask online ?

4. október

Kalkulačka dopadov reforiem SIMTASK online  bola 
sprístupnená na webe RRZ vo februári 2018. Za rok a pol ju 
navštívilo 5815 užívateľov (údaj k 4. októbru 2019). Najviac 
návštevníkov použilo SIMTASK cez mobilný telefón (2871), 
ostatní na desktope (2560) a tablete (384). Pochádzali 
z 51 krajín, pričom 80 % z nich bolo zo Slovenska.

Niektorí simulovali vlastnú reformu (2863), ostatní si prezreli 
výsledky. Najčastejšie boli simulované zmeny v dani z príjmov 
fyzických osôb (DPFO) a zmeny v rodinných dávkach.

Sociálna poisťovňa rozpočtuje pokles 
platov vlastných zamestnancov o 29 %

9. október

10. október

Na rokovanie vlády bol predložený Návrh rozpočtu Sociálnej 
poisťovne (SP) na rok 2020 až 2022.

SP v ňom plánovala postupný nárast počtu zamestnancov 
o takmer 300 ľudí, ktorý vysvetľovala zavedením ročného 

zúčtovania sociálnych odvodov. 

Paradoxne, SP zároveň predpokladala pokles celkových 
mzdových výdavkov. Rast počtu zamestnancov pri vtedajšom 

poklese celkového objemu vyplatených miezd by znamenal 
pokles priemerného platu v SP o takmer tretinu v porovnaní s 

rokom 2018.

Neopakujme chyby

Rozpočtový semafor Rady svietil už od začiatku roka na 
červeno. V októbri indikoval deficit na úrovni 1,2 % HDP, ak by 
vláda do konca roka neprijala žiadne opatrenia. 

• Za horším deficitom v roku 2019 nebol horší 
makroekonomický vývoj, ale opakovane nadhodnotené 
nedaňové príjmy a podhodnotené výdavky samospráv a 
zdravotníctva. Daňové príjmy zaostávali najmä v dôsledku 
rozpočtovania príjmov z legislatívy, ktorá bola zrušená alebo 
nerealizovaná (eKasa, osobitný odvod obchodných reťazcov, 
označovanie palív tzv. nanomarkermi).

• Riziká, na ktoré RRZ upozorňovala, sa vždy naplnili. 
Dosiahnutie deficitov približne na úrovni rozpočtovaných cieľov 
pred rokom 2019 bolo možné len preto, že pozitívne prekvapili 
neočakávané daňové a odvodové príjmy, okrem iného aj vďaka 
lepšiemu makroekonomickému vývoju, najmä na trhu práce.

• Nie je chyba ako chyba. Existencia nezávislého Výboru 
pre makroekonomické prognózy a Výboru pre daňové 
prognózy pomáhajú nastaviť realistické očakávania ohľadne 
daňových a odvodových príjmov. Sklon k nerealistickým 
predpokladom sa preto posunul najmä do oblasti nedaňových 
príjmov a výdavkov, ktoré takémuto nezávislému posúdeniu 
nepodliehajú. Bolo by dobré, aby sa posilnili mechanizmy, 
ktoré by zabezpečili nastavenie realistických predpokladov aj 
v týchto oblastiach.

• Vyzvali sme neopakovať chyby v rozpočte na roky 2020-
2022, pretože pri príprave rozpočtu na roky 2020 až 2022 
si z tejto situácie malo ministerstvo financií a vláda zobrať 
ponaučenie a neopakovať chyby minulosti. Tlak na zlepšenie 
hospodárenia bol veľký, v hre bolo plnenie národných aj 
európskych fiškálnych pravidiel, reputácia vlády a krajiny ako 
takej. Zostavenie rozpočtu na realistických predpokladoch bol 
nevyhnutný základ k tomu, aby bolo možné zodpovedne sa 
zaoberať dôležitejšími témami.
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Sociálna poisťovňa v rozpočte
podhodnocuje výdavky

Ivan Šramko 
o návrhu rozpočtu

10. október

14. október

RRZ začala pracovať na hodnotení Návrhu rozpočtu verejnej 
správy na roky 2020 až 2022. Do daného dňa bol na 

rokovanie vlády predložený iba Návrh rozpočtu Sociálnej 
poisťovne (SP).

SP v ňom na budúci rok očakávala medziročný pokles 
výdavkov na dávky v nezamestnanosti a nemocenské dávky. 

Aj napriek očakávanej stagnácii trhu práce v najbližších 
rokoch.

Už samotný rast miezd a zamestnanosti v posledných rokoch 
pritom indikoval skôr nárast priemernej výšky dávky (vyšší 

vymeriavací základ) ako aj väčší počet ľudí s nárokom na ňu 
(podmienka poistenia počas určitej doby).

V prípade nemocenských dávok sa pod rastúce výdavky v 
posledných rokoch výrazným spôsobom podpisoval rastúci 

trend poberania materskej dávky mužmi.

V prípade výdavkov Správneho fondu (fungovanie SP) tiež 
nie je jasné, akým spôsobom chce SP znížiť náklady na svoje 

fungovanie.

Ivan Šramko písal vo svojom článku o návrhu rozpočtu, v 
ktorom opakovane vyzýval vládu, aby

“neopakovala konkrétne chyby, ktoré sa 
dlhodobo pri tvorbe rozpočtu opakujú. … 
Bohužiaľ, musím skonštatovať, že už pri 
prvom preštudovaní návrhu rozpočtu sa 
niektoré chyby opakujú. Takže už teraz 
vieme, že niektoré príjmy sa nenaplnia 
a niektoré výdavky budú pravdepodobne 

vyššie.”

K vyrovnaniu rozpočtu v rokoch 2021 
a 2022 chýba podľa MF SR 1,2 MLD. EUR

14. október

Vláda rozhodovala o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 
2020-2022.

Rozpočtovaný deficit verejnej správy bol v rokoch 2021 a 
2022 vyšší oproti deklarovaným cieľom (vyrovnaný rozpočet). 
Ak by vláda chcela tento cieľ dosiahnuť, bolo by podľa MF SR 
potrebné prijať dodatočné opatrenia vo výške 1 246 mil. eur.

Ťažká téma 
v ťažkom týždni

15. október

Nie je rozpočet
ako rozpočet

18. október

RRZ sa snaží verejnosť všakovako zaujať a posolstvá podávať 
rôznymi formami. Dokonca sme skúšali točiť aj videá, ale zdá 
sa, že Ťažký týždeň s Janom Gorduličom to vie urobiť predsa 
o niečo lepšie.

Každoročne sa v tomto období rozprúdi debata o rozpočte. 
Voľne sa pritom zamieňajú spojenia „štátny rozpočet“ a 
„rozpočet verejnej správy“. Pripravili sme preto malú vizuálnu 
pomôcku.

Ako by ste návrh rozpočtu
pomenovali jedným slovom?

Hospodárenie 2018: Eurostat 
potvrdil svoju výhradu 

ku kvalite reportovaných údajov

18. október

21. október

Ako by ste návrh rozpočtu pomenovali jedným slovom?

„Optimistický“. Ivan Šramko v rozhovore pre SME.

Eurostat zverejnil spresnené výsledky hospodárenia verejnej 
správy za rok 2018

• v porovnaní s predbežným odhadom, zverejneným na jar 
došlo ku zhoršeniu deficitu o 0,36 % HDP

• v porovnaní so schváleným rozpočtom za rok 2018 tak 
hospodárenie skončilo horšie o 0,23 % HDP

Ku zhoršeniu deficitu za rok 2018 prispelo:

• v najväčšej miere spresnenie zaznamenania transakcií na 
samostatných účtoch s vplyvom -0,23 % HDP, čo súviselo 

s výhradou Eurostatu ku kvalite údajov už v apríli 2019
• benchmarková revízia národných účtov s vplyvom vo výške 

-0,15 % HDP
• aktualizácia daňových príjmov s pozitívnym vplyvom v 

objeme 0,05 % HDP
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Makroekonomický nowcasting 
- október

22. október

Spomaľovanie ekonomiky pokračovalo, oslabujúci dopyt sa 
nestabilizoval a postupne sa prejavil i na trhu práce.

Rozdielny vývoj sme pozorovali v priemysle a v službách.

Strop dôchodkového veku - 
Mýtus o dobrom hospodárení 

sociálnej poisťovne

Nové na blogu RRZ

22. október

25. október

Zavedenie stropu dôchodkového veku bolo opakovane 
obhajované argumentom, že deficit Sociálnej poisťovne (SP) 

sa neustále znižuje a v roku 2020 už dokáže hospodáriť s 
vyrovnaným rozpočtom aj bez pomoci zo štátneho rozpočtu.

KRRZ tento argument vo svojom komentári označila za mýtus. Pol 
roka po schválení stropu dôchodkového veku nám ministerstvo 

financií v návrhu rozpočtu dalo za pravdu. Budúci rok (2020) má 
SP dostať od štátu pomoc vo výške 200 mil. eur.

Anetta Čaplánová, členka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 
píše o skúsenosti tohtoročných nositeľov Nobelovej ceny za 

ekonómiu, že opatrenia verejnej politiky treba testovať pred 
zavedením do praxe.

„Poznatky z výskumu tohtoročných laureátov 
Nobelovej ceny sú relevantné aj pre design 

verejných politík na Slovensku, napr. v oblasti 
vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej politiky. 

Ich skúsenosti tiež ukazujú, že využitie pilotných 
intervencií a otestovanie navrhovaných opatrení 
pred ich prijatím môže výrazne zvýšiť účinnosť 

verejných politík v týchto oblastiach. Nie je preto 
namieste, aby sme aj na Slovensku nezohľadnili 

dosiahnutý pokrok v poznaní a opatrenia verejných 
politík formulovali tradičnými a preukázateľne 

menej efektívnymi spôsobmi.“

Hospodárenie 2018: hrubý dlh 
naďalej v sankčných pásmach 
dlhovej brzdy

21. október

V rámci pravidelnej októbrovej notifikácie Eurostat zverejnil 
spresnenú výšku hrubého dlhu verejnej správy v roku 2018. V 
porovnaní s predbežným odhadom zverejneným v apríli 2019, 
prišlo k nárastu dlhu o 0,5 % HDP na úroveň 49,4 % HDP.

Hrubý dlh sa tak naďalej nachádzal v sankčných pásmach 
dlhovej brzdy.

Stali sme sa víťazom rebríčka 
o najnezávislejšiu inštitúciu

30. október

Na druhom mieste je Národná banka Slovenska, na treťom 
Ústavný súd.

Nezávislosť inštitúcií pomáha 
dobrému fungovaniu štátu

6. november

Ranný podcast Aktualít s autormi rebríčka INEKO hodnotenia 
nezávislosti kľúčových kontrolných, regulačných a justičných 

orgánov, v ktorom RRZ skončila na prvom mieste.

November
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Nová štúdia o vplyve daňovo-odvodových 
reforiem na zamestnanosť

6. november

V štúdii “Employment Effects of Income Tax Reforms: Lessons 
from Slovakia” sme skúmali, prečo majú podľa našich výpočtov 
hoci aj zásadné reformy daňovo-odvodového systému len 
malý vply na zamestnanosť.

Skúmali sme hypotetické opatrenia, ktoré zásadne menia 
motiváciu jednotlivcov pracovať, ale nemajú vplyv na celkové 
príjmy verejného rozpočtu. Dôvodom nízkeho vplyvu na 
zamestnanosť je jednak to, že ochota ľudí pracovať reaguje na 
peňažné stimuly len slabo.

Platí tiež, že ak sa finančne darí rodine, motivácia pracovať 
pre jednotlivca v rámci rodiny klesá. Na Slovensku je veľa 
takých rodín, kde tá istá daňová reforma pridáva či odoberá 
jednotlivým členom rodiny v podobnej miere. Príjmová a 
vzdelanostná podobnosť partnerov teda spôsobuje, že 
reforma má z pohľadu jednotlivca väčší vplyv na rozpočet 
rodiny ako na jeho vlastné financie. Podľa našich zistení tento 
efekt významne tlmí reakciu jednotlivcov na peňažné stimuly.

Väčšina ľudí si myslí, že 
dlhová brzda nie je blbosť

11. november

Podľa prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza si 70 % ľudí 
na Slovensku myslí, že by sa štát nemal zadlžovať.

Bankový odvod vláda 
v skutočnosti prejedá

8. november

Riaditeľ KRRZ Viktor Novysedlák v rozhovore pre Denník E 
poukázal na to, že bankový odvod nie sú peniaze „odkladané 

bokom“ na prípadnú záchranu (pomoc) bánk v zlých časoch. Ide o 
štandardný príjem, ktorý zlepšuje bilanciu verejných financií. Inými 

slovami, jeho zvýšením môže vláda pri danom rozpočtovom cieli 
financovať aj nové výdavkové opatrenia.

Rozpočet sa vzdialil od cieľov vlády, 
riziká jeho plnenia sa zvýšili

15. november

V novembri sme konštatovali, že:

• Vláda nepredpokladá splnenie svojho vlastného cieľa, ktorý 
deklarovala v programovom vyhlásení. Dosiahnutie cieľa 

vyrovnaného rozpočtu odsúva za horizont roka 2020.

• Zároveň však priznáva, že pre tieto roky nemá pripravené 
opatrenia, ktoré by k vyrovnanému rozpočtu viedli. Predložený 

rozpočet je preto na celom horizonte deficitný.

• Rozpočet navyše nie je vo viacerých položkách príjmov 
a výdavkov podložený reálnymi predpokladmi. Opakovane 
obsahuje riziká veľkého rozsahu, pričom ide o ich najvyššiu 

úroveň od začiatku hodnotení RRZ.

• Za predpokladu, že by sa neprijali dodatočné opatrenia do 
konca roka 2019, deficit by mohol v roku 2020 dosiahnuť 
1,8 % HDP a následne sa zvýšiť na 2,0 % HDP v roku 2021 

a 2,5 % HDP v roku 2022. Dlh môže v rokoch 2019 a 2020 
dosiahnuť úroveň 48,2 % HDP, čím by zostal v prvom 

sankčnom pásme ústavného limitu na dlh.

Dôchodkový vek - 
aktualizácia kalkulačky

21. november

Parlament dňa 17. septembra 2019 schválil ďalšie zmeny 
dôchodkového veku. Zrušilo sa previazanie na vývoj strednej 

dĺžky života. „Dôchodkový automat“ sa počas svojej existencie 
dotkol ročníkov 1955 a 1956. Išlo o mužov a o ženy, ktoré 

vychovali maximálne jedno dieťa. V prípade žien, ktoré 
vychovali 2 a viac detí, nebol automat nikdy uplatnený.

Dôchodkový vek roku 2020 určuje tabuľka v zákone.

Dôsledky opatrenia:
• úplne sa zrušilo previazanie dôchodkového veku na vývoj 

strednej dĺžky života
• dôchodkové veky jednotlivých ročníkov sa stali pevne 

stanovené zákonom podľa počtu detí, po prechodnej dobe 
dosiahli úroveň stropov

• znížil sa „základný“ mužský dôchodkový 
vek ročníkov 1960- 1965

• novelou sa zvýšil počet dôchodcov, ktorí poberajú nižší 
dôchodok dlhší čas

19. november

Hodnotenie rozpočtu

Záznam tlačovej konferencie z 15. novembra 2019, na ktorej 
RRZ predstavila hlavné závery „Hodnotenia Návrhu rozpočtu 
verejnej správy na roky 2020 až 2022“.

Záznam 
tlačovej 
konferencie

Hodnotiaca 
správa
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Makroekonomický nowcasting - 
november

Neplnenie pravidla o vyrovnanom 
rozpočte

25. november

29. november

Spomaľovanie ekonomiky sa potvrdilo, najhorší oproti 
očakávaniam bol vývoz.

Vypočítali sme, že v poslednom štvrťroku 2019 by mohol 
rast HDP mierne zrýchliť, publikovaná bola však iba polovica 

indikátorov do modelu.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť oznámila, že v nadväznosti 
na daný deň zverejnené hodnotenie Ministerstvom financií SR 

pripraví vlastné hodnotenie, ktoré zverejní do polovice decembra.

Na rozdiel od Ministerstva financií SR, RRZ už v júli 2019 
skonštatovala, že v roku 2018 došlo k odchýleniu od plnenia 

pravidla o vyrovnanom rozpočte a odporúčala spustenie 
korekčného mechanizmu.

Skoršie spustenie korekčného mechanizmu by mohlo pomôcť 
čiastočne skorigovať nepriaznivý vývoj hospodárenia rozpočtu 

už v priebehu roka 2019 a tiež by sa mohol zohľadniť pri tvorbe 
návrhu rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet 2.0

Ivan Šramko v rádiu Expres

22. november

26. november

Pozrite si prenos z konferencie o tom, ako posunúť Slovensko 
do prvej ligy vo verejných financiách.

Predseda RRZ v rádiu Expres hovoril s Braňom Závodským 
o vládnom návrhu rozpočtu verejnej správy.

Parlament zobral na vedomie rozpočet 
verejnej správy na roky 2020 až 2022

2. december

RRZ oznámila, že zverejní  hodnotenie návrhu rozpočtu 
verejnej správy, ktorý schválila vláda. 

Keďže v parlamente došlo k viacerým úpravám rozpočtu 
verejnej správy, RRZ oznámila, že pripraví aktualizáciu svojho 

hodnotenia.

December

Posledná prognóza daňových 
príjmov za r. 2019

17. december

„Daňové“ prognózy prinášame od r. 2018 na mesačnej báze, 
nie všetky z nich sme zahrnuli do tejto osi, no všetky môžete 
nájsť v QR kóde vľavo.

V decembrovej sme upozornili, že:

• RRZ indikovala pre rok 2019 nižšie daňovo-odvodové príjmy 
o 132 mil. eur v porovnaní s rozpočtom verejnej správy 
2019-2021, ktorý bol schválený parlamentom v decembri 
2018. Najväčšie odchýlky súviseli s kategóriou „ostatné 
dane“, keďže v rozpočte bol nesprávne zaznamenaný vplyv 
zavedenia eKasy a identifikačných látok (tzv. nanomarkery) 
a zároveň v apríli došlo k zrušeniu osobitného odvodu 
obchodných reťazcov.

• Z pohľadu vplyvu na saldo verejnej správy to znamenalo 
výpadok 46 mil. eur. Rozdiel oproti sume 132 mil. eur bol 
spôsobený zahrnutím vplyvu daňových opatrení, ktoré boli 
nesystémovo zaznamenané na výdavkovej strane rozpočtu 
ako rezervy a očistením o vplyv položiek neutrálnych na saldo 
(daňový bonus a tzv. 2 % na verejnoprospešný účel).

• Vzhľadom na zhoršujúce sa makroekonomické prostredie 
v porovnaní s očakávaniami  sme vnímali zvýšené riziko pre 
výnos daní z príjmov právnických osôb (DPPO) na rok 2019.
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Posledný makroekonomický 
nowcasting za r. 2019

19. december

Makroekonomické nowcastingy Vám prinášame od r. 2018, nie 
všetky našli svoje miesto v tejto časovej osi, no všetky môžete 
nájsť v QR kóde.

V decembri sme sa venovali tomu, že v poslednom štvrťroku 
2019 by mohol rast HDP zrýchliť, horšie oproti predpokladom 
sa vyvíja predovšetkým vývoz, ťahali ho nadol najmä 
očakávania.”

Cesta k vyrovnanému
rozpočtu

18. december

Pred rozhodnutím vlády o spustení alebo nespustení korekčného 
mechanizmu má RRZ povinnosť posúdiť návrh predložený 

ministerstvom financií. V decembri 2018 sme upozornili, že:

• Návrh korekčného mechanizmu po formálnej stránke napĺňa 
ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách. Dodržanie 

rozpočtovaných príjmov a výdavkov na rok 2020 pri súčasnom 
dosiahnutí deficitu verejnej správy vo výške 0,49 % HDP by viedlo 

k splneniu strednodobého cieľa v roku 2020.

• Plánované tempo rastu výdavkov je vyššie ako stanovuje 
výdavkové pravidlo, čo naznačuje, že dosiahnutie strednodobého 

cieľa v roku 2020 nemusí byť dlhodobo udržateľné. K splneniu 
rozpočtového cieľa totiž prispievajú plánované vyššie tempo rastu 
príjmov oproti potenciálnemu rastu ekonomiky, z pohľadu čistého 

bohatstva neutrálny vplyv dodatočných príjmov z bankového 
odvodu, úspory v úrokových nákladoch a pokles investícií pod 

úroveň štvorročného priemeru.

• V rámci hodnotenia návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 RRZ 
konštatovala, že návrh rozpočtu obsahuje riziká pre saldo v roku 
2020 na úrovni 1 290 mil. eur. V takom prípade RRZ považuje za 

potrebné upozorniť, že súlad s celkovým výdavkovým limitom, 
podobne ako dosiahnutie rozpočtového cieľa, si bude vyžadovať 

realizáciu dodatočných opatrení.

• Pre zabezpečenie plnenia stanoveného výdavkového limitu RRZ 
odporúča, aby vláda v krátkom čase prikročila k opätovnému 

posúdeniu štruktúry výdavkov schváleného rozpočtu. Pre 
účely priebežného monitorovania plnenia pravidla a prijímania 

prípadných nápravných opatrení by bolo vhodné zabezpečiť, aby 
informácie o výdavkoch samospráv boli k dispozícií v pravidelnej 

mesačnej periodicite podobne ako je to k dispozícií za ostatné 
subjekty verejnej správy.

Posledný semafor v roku 2019

20. december

Rozpočtový semafor sme spustili v r. 2018, publikujeme na 
mesačnej báze, nie všetky semafory nájdete v tejto osi, ale 

všetky v QR kóde.

Rok 2019 začínal s veľkými rizikami rozpočtu a tie sa časom 
navyšovali, rozpočtový semafor prakticky celý rok svietil na 

červeno.

V decembri sme uviedili, že celková výška rizík pre 
rozpočtované saldo VS mierne klesla, oproti novembrovej 

prognóze prišlo k zlepšeniu odhadu o 58 mil. eur. K poklesu 
deficitu prispel najmä vyšší výnos daňových príjmov a 
nerealizovanie kúpy štadióna z prostriedkov štátneho 

rozpočtu, ktoré kompenzovali rast čerpania iných výdavkov 
v štátnom rozpočte, najmä vyššie kapitálové transfery 

nemocniciam a NDS.

Riziká pre saldo vyplývali najmä z nadhodnotených 
nedaňových príjmov, podhodnotených výdavkov samospráv a 

vyššieho rastu výdavkov v sociálnej oblasti a zdravotníctve.

Úsporné opatrenia MF SR vo výške 214 mil. eur boli 
zohľadnené v odhade (vo výdavkoch ŠR, najmä v tovaroch 

a službách a investíciách), ich výška nepostačovala na 
zásadnejšie zníženie rizík pre deficit.

Zhoršenie výhľadu ekonomického vývoja, ktoré bolo 
zapracované v odhade, nemalo zásadný vplyv na saldo VS 

v r. 2019. Odhadovaný výpadok daňových príjmov oproti 
rozpočtu bol spôsobený najmä zmenami v opatreniach 

rozpočtovaných nad rámec prognózy Výboru pre daňové 
prognózy (zrušenie odvodu obchodných reťazcov, odklad 

zavedenia tzv. nanomarkerov).

Najvyššie riziko sme očakávali pri nedaňových príjmoch, kde 
sme odhadovali výpadok výnosu o 457 mil. eur. Išlo o riziká 
vo veľkej miere identifikované RRZ už v čase schvaľovania 

rozpočtu.

Riziko v sociálnych transferoch a dávkach vyplývalo najmä 
z vysokého rastu výdavkov nemocenského poistenia a dávky 

v nezamestnanosti (medziročne viac ako 15 %), ako aj 
navýšenia vianočného dôchodku.

K odhadovanému zhoršeniu salda prispievalo hospodárenie 
samospráv, riziko bolo najmä vo výdavkoch na mzdy a na 

bežné transfery (15 % medziročný rast) ako aj v investíciách.

Podrobnejší prehľad faktorov prispievajúcich k odhadovanej 
výške rizík pre saldo nájdete v pravidelnom reporte.

Schválený rozpočet 
bez výrazných zmien

17. december

RRZ pripravila aktualizáciu hodnotenia rozpočtu verejnej 
správy na roky 2020 až 2022 v nadväznosti na schválený 
zákon o štátnom rozpočte v parlamente.

Vypočítali sme, že za predpokladu, že sa neprijmú dodatočné 
opatrenia, deficit môže v roku 2020 dosiahnuť 1,8 % HDP a 
následne sa zvýšiť na 2,0 % HDP v roku 2021 a 2,4 % HDP v 
roku 2022.
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Rada pre rozpočtovú 

zodpovednosť prekonala 

moje očakávania.

“

Kancelária
RRZ

7

Viktor Novysedlák
výkonný riaditeľ Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Nezávislosť

„KRRZ v roku 2019 rozšírila paletu nástrojov, ktorými 
vyhodnocuje hospodárenie Slovenska o tzv. rozpočtový 
semafor, mesačné sledovanie plnenia daňových príjmov 
a ekonomického vývoja (tzv. nowcasting). Okrem ôsmich 
pravidelných správ a analýz sme pripravovali aj ďalších 
šesť iniciatívnych materiálov. Päť z nich reagovalo na nízku 
transparentnosť vlády a parlamentu pri prijímaní opatrení 
a jeden prispieval do diskusie o návrhu na zavedenie 
výdavkových limitov. Zabudnúť netreba ani na naše prvé 
skúsenosti pri tvorbe videí v snahe kreatívne zobraziť 
dôsledky zavedenia stropu na dôchodkový vek.

Takéto úlohy, aj keď sú náročné časovo aj analyticky, nás 
posúvajú dopredu. Z času na čas sa však treba pozrieť 
na to, čo funguje dobre, a čo by mohlo lepšie. Bolo preto 
pre nás veľmi užitočné absolvovať nezávislé hodnotenie 
zo strany skúsených expertov zo zahraničia, ktorí nám 
nielen nastavili zrkadlo, ale aj navrhli spôsob ako 
napredovať. Verím, že niektoré z nich sa prejavia v našej 
činnosti už v roku 2020.“

Činnosť RRZ ako aj Kancelárie RRZ je 

financovaná z prostriedkov Národnej banky 

Slovenska tak, aby neexistovala priama 

väzba na vládou a parlamentom schvaľovaný 

rozpočet. Vláda ani minister financií tak 

nemôže jednoduchým spôsobom znefunkčniť 

plnenie úloh cez neprimerané zníženie 

rozpočtu RRZ.



w
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Výdavky

Výdavky 2019

Zamestnanci

Sledovatelia

Graf vyobrazuje počet relácii na web stránke. Patria sem prekliky z príspevkov, 
reklamy, sociálnych sietí a ďalšie. 
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Lajky na FB

Pribúdanie fanúšikov na facebooku v roku 2019.

Porovnanie sledovateľov inštitúcií 
s podobnou tématikou.

Príspevky

Vek

Vekové rozhrania použivateľov stránky www.rozpoctovarada.sk v roku 2019. Vďaka 
presnejšiemu poznaniu cieľového publika vieme lepšie prispôsobiť obsah na webe.

Prehľad najúspešnejších príspevkov na facebooku. Vľavo vidíte celkový dosah 
príspevku. Na pravej strane úspešnosť v rámci fanúšikov.



Fotogaléria8

27. júna sa v Madride stretli 
zástupcovia siete nezávislých 
fiškálnych inštitúcií EÚ (Network of 
EU Independent Fiscal Institutions). 

Zástupcovia RRZ a KRRZ sa 
21. februára zúčastnili workshopu 
k implementácii výdavkových limitov, 
ktorý organizovalo Ministerstvo 
financií SR v spolupráci so Zastúpením 
Európskej komisie na Slovensku. 

Aj tento rok sme sa zapojili do 
kampane ‘’Do práce na bicykli’’. Napriek 
nepriaznivému počasiu v máji naši 
kolegovia najazdili spolu 733,92 km a 
ušetrili tak 183,48 kg CO2.

Aj v 2019 sme sa zapojili do podujatia 
firemného dobrovoľníctva Naše mesto, 
ktoré má za cieľ vyčistiť, skrášliť a 
viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. 
Vo vinohradoch nad Svätým Jurom sme 
trhali burinu a strihali kriaky.

Zdravý životný štýl udržiavame aj mimo 
mesiaca do práce na bicykli – júlový 
popracovný cyklovýlet k Neziderskému 
jazeru.

Ozdraveniu verejných financií sa 
venujeme celoročne, minulý rok sme 

jeden deň venovali kurzu prvej pomoci.

Výlet na Lomnický štít. Aj najväčší workoholici 
aspoň na chvíľu prestali pracovať.
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Účtovná 
závierka

9

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť Názov orgánu Poznámka

Ing. Ivan Šramko predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť člen iných orgánov

Mgr. Ľudovít Ódor člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť člen iných orgánov do 7.2.2018

Ing. Anetta Čaplánová PhD. člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť člen iných orgánov

Mgr. Juraj Kotian člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť člen iných orgánov od 8.2.2018

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (štatutárny 
orgán)

Ing. Viktor Novysedlák výkonný riaditeľ Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Poznámky k účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2018

Čl. I
Všeobecné informácie

1. Vznik spoločnosti
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla 

ústavným zákonom č. 493/2011 Z.  z. o rozpočtovej 

zodpovednosti dňa 1.3.2012 podľa čl. 3 a čl. 14 (de facto 

však voľbou rady v NR SR dňa 27.6.2012). Kancelária Rady 

pre rozpočtovú zodpovednosť je právnická osoba, má 

právnu formu neziskovej organizácie a jej vlastníctvo je 

štátne.

2. Informácie o členoch štatutárnych 
orgánov iných orgánov:

3. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

zabezpečuje správu organizačných, administratívnych, 

personálnych, odborných a technických činnosti Rady 

pre rozpočtovú zodpovednosť. Kancelárie Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť nie je zriadená na účel 

podnikania. Kancelária Rady je zapísaná do registra 

organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky; Kancelária Rady sa nezapisuje do obchodného 

registra.

4. Počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov za bežné účtovné 

obdobie bol na úrovni 12,75 zamestnanca (13,55 v roku 

2017), z toho 1,0 vedúcich zamestnancov (1,0 v roku 

2017).

5. Informácia o organizáciách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej 
jednotky
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nemá vo 

svojej pôsobnosti iné účtovné jednotky.
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Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Dlhodobý nehmotný majetok - softvér 4 roky 25 % rovnomerné odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok - Stroje, prístroje a zariadenia 4 roky 25 % rovnomerné odpisovanie

Čl. II.
Informácie o účtovných 
zásadách a účtovných metódach

1. Východiská pre zostavenie účtovnej 
závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že 

spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Zmeny účtovných zásad
Účtovná jednotka nemenila v priebehu účtovného obdobia 

účtovné zásady ani metódy.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek 
majetku a záväzkov:

a) dlhodobý nehmotný majetok:

-obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá 

zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 

(clo, prepravu)

- dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena 

je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení 

do používania

b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

- obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá 

zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 

(clo, prepravu)

- dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 

1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do 

používania.

c) krátkodobý finančný majetok peňažné prostriedky a 

ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich 

hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

d) časové rozlíšenie na strane aktív, náklady budúcich 

období, sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 

obdobím.

V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní 

len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu 

mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania 

do konca tohto zdaňovacieho obdobia.

Nehmotné výsled-
ky z vývojovej 
a obdobnej 
činnosti

Softvér Oceniteľné 
práva

Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok

Obstaranie 
dlhodobého neh- 
motného majetku

Poskytnuté pred-
davky na dlhodobý 
nehmotný majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia

102 839 102 839

prírastky 0

úbytky

presuny

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 102 839 102 839

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 62 560 59 008

prírastky 10 791 3552

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 40 279 40 279

Stav na konci bežného
účtovného obdobia 29 488 29 488

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a 
vysvetľujú údaje v súvahe

1. Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku 
a dlhodobom hmotnom majetku za bežné 
účtovné obdobie, a to:

a) Dlhodobý nehmotný majetok
Spoločnosť neobstarala v roku 2018 dlhodobý nehmotný 

majetok. Spolu zostatková cena DNM po ročných 

oprávkach v roku 2018 vo výške 729,- EUR k 31. decembru 

2019 je 73 351,- EUR.
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Samostatné hnuteľné 
veci a súbory 
hnuteľných vecí

Dopravné 
prostriedky

Drobný a ostatný 
dlhodobý hmotný 
majetok

Obstaranie 
dlhodobého hmot-
ného majetoku

Poskytnuté preddavky 
na dlhodobý hmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia

94 088 12 292

prírastky 48 235 4320

úbytky

presuny

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 142 323 16 612

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 19 219 12 292

prírastky 27 501 450

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 46 720 19 219

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 74 869 0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia 95 603 450

b) Dlhodobý hmotný majetok (DHM)
Spoločnosť  neobstarala  v  roku  2017  odpisovaný  DHM.  

Zostatková  cena  DHM  po  ročných oprávkach vo výške 

6 927,- EUR k 31. decembru 2017 je 12 292,- EUR.

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 246

Rozdelenie účtovného zisku:

     Prídel do základného imania

     Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

     Prídel do fondu reprodukcie

     Prídel do rezervného fondu

     Prídel do fondu tvoreného zo zisku

     Prídel do ostatných fondov

     Úhrada straty minulých období

     Prevod do sociálneho fondu 246

     Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

     Iné 

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty:

     Zo základného imania

     Z rezervného fondu

     Z fondu tvoreného zo zisku

     Z ostatných fondov

     Z nerozdeleného zisku minulých rokov

     Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

     Iné

Druh rezervy Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 

zníženie rezerv
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv–nevyčerpané 75 264 22 756 75 263 22 756

Dovolenky

Mzdové náklady

Zákonné soc.
a zdravotné poistenie

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu 75 264 22 756 75 263 22 756

2. Informácia o rozdelení účtovného 
zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 
vykázanej v minulých účtovných obdobiach

3. Opis a výška cudzích zdrojov

Finančnými zdrojmi kancelárie Rady sú peňažné príspevky 

z rozpočtu Národnej banky Slovenska.
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Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu 75 264 22 756 75 263 22 756

c) Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti

v sume 5 209 € - neuhradené faktúry od dodávateľov 

ku dňu zostavenia účtovnej závierky

e) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú 

znázornené nasledujúcom prehľade. Sociálny fond sa tvorí povinne na ťarchu 

nákladov. V roku 2018 bol sociálny fond vytvorený vo výške 2601 €. V roku 2018 

bolo čerpanie zo sociálneho fondu vo výške 2213 €.

Druh záväzkov Stav na konci bežného účtovného 
obdobia

Stav na konci bezprostredne pred-
chádzajúceho účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka: 5 209 4 049

     - z obchodného styku

     - voči zamestnancom

     - sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

     - daňový úrad – závislá činnosť

     - daňový úrad - DPH

Krátkodobé záväzky spolu 5 209 4 049 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich 
rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 5 209 4 049 

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 3 047 2 216

Tvorba na ťarchu nákladov 2 713 2 601

Tvorba zo zisku 246 443

Čerpanie 2 020 2 213

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 3 986 3 047

Položky výnosov budúcich období z dôvodu Stav na konci bezprostredne pred-
chádzajúceho účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

dlhodobého majetku obstaraného z 
finančného daru

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov 
Európskej únie, v prípade KRRZ ide o transfer z 
Národnej banky Slovenska

159 747 107 662 107 662

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku 107 662 193 779 107 662 193 779

grantu

podielu zaplatenej dane dlhodobého majetku 
obstaraného z podielu zaplatenej dane

4. Prehľad o významných položkách 
výnosov budúcich období.
Výnosy budúcich období vo výške 193 779 € – 

nevyčerpaný príspevok z NBS za rok 2018. 

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek 
nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných 
nákladov a iných ostatných nákladov.

Druh nákladov číslo účtu/popis Suma v €

Náklady na činnosť 501 / Spotreba materiálu 22 932

502 / Spotreba energie 11 866

Opravy 511 / Opravy 50

Služby 512 / Cestovné 17 141

513 / Reprezentačné 8 485

518 / Ostatné služby 116 498

Osobné náklady 521 / Mzdové náklady 790 899

524 / Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 254 214

527 / Zákonné sociálne náklady 16 538

Dane a poplatky 538 / Ostatné dane a poplatky 
(koncesionárske poplatky) 225

Iné náklady na HC 545 / Kurzové straty 21

549 / Iné ostatné náklady (bankové poplatky) 986

Odpisy 551 / Odpisy DNM a DHM 38 292

Daň z príjmov 591 / Splatná daň z príjmov 53

Spolu 1 278 200
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Kontaktné údaje RRZ:
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